Paul Doherty
Széth mészárosai
Cselszövés és gyilkosság az ősi Egyiptomban

Gold Book
Eredeti cím: The Slayers of Seth
Copyright © 2001 Paul Doherty
All rights reserved
Fordította: Dranka Anita
Szakmailag ellenőrizte: Békési József
Tördelés, tipográfia: Gold Book Kft.
Tilos a kiadvány bármely részét sokszorosítani, információs rendszerben
tárolni vagy a kiadóval történt előzetes megállapodás és a kiadó írásos
engedélye nélkül bármely formában, bármely módon közzétenni
vagy az eredeti borító nélkül áruba bocsátani.
A történelmi személyek kivételével a regény minden szereplője a képzelet
műve, és valódi, akár élő, akár holt személyekhez való bármilyen
hasonlóság csak a véletlen műve.
ISBN 963 9437 91 3
Kiadja a Gold Book Kft.
Felelős kiadó a kft. ügyvezetője
Nyomdai munkálatok: Kinizsi Nyomda Kft, Debrecen
Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató

Ajánlom ezt a könyvet három szeretett kisgyermek, Jacob, Louis Stephen és Rosa May – a Woodford Green-i
Corinna és Stephen Black gyermekei – és unokatestvérük, a dagenhami Anthony Peter Carl Hayes emlékének.

Szereplők
A FÁRAÓ HÁZA
Hatsepszut: a XVIII. dinasztia fáraója
Szenenmut: Hatsepszut szeretője, vezír, egykori kőműves és építész
Valu: királyi főügyész, "a fáraó szeme és füle"
A KÉT IGAZSÁG CSARNOKA
Amerotke: Egyiptom főbírája
Prenhoe: Amerotke rokona, írnok a Két Igazság Csarnokában
Aszural: az őrség parancsnoka Maat templomában, ahol a Két Igazság Csarnoka található
Szhufoj, a törpe: Amerotke szolgája és bizalmasa
Nofret: Amerotke felesége
Ahmesz és Kurfai: Amerotke fiai
DÉL PÁRDUCAI: SZÉTH MÉSZÁROSAI
Karnak: parancsnok
Nebamun: Karnak szolgája
Balet, Pesedu, Heti, Thuro, Ruah és Kamun
PESEDU TÁBORNOK HÁZA NÉPE
Vemszit: Pesedu felesége
Nesratta: Pesedu lánya
Kheaj: Pesedu lánya
Szato: szolgálólány
Meretel: védőügyvéd
EGYÉB SZEREPLŐK
Sula: a Halottak Őre, Anubisz papja
Sisnak: Széth templomának papja
Aneta úrnő: Kamun tábornok özvegye
Intef: orvos
Felima: özvegyasszony
Lamna: özvegyasszony; parfümkészítő
Ipumer: írnok a Háború Házában
Hepel: írnok a Háború Házában
Történelmi áttekintés
Az ősi Egyiptom első dinasztiáját i. e. 3100 körül alapították. Ezen időpont és az Újbirodalom
felemelkedése (i. e. 1550) között Egyiptom gyökeres változásokon ment keresztül. Ilyen volt a

piramisok felépülése, a Nílus menti városok létrejötte, Alsó- és Felső-Egyiptom egyesülése, Ré, a
Napisten vallásának, valamint Ozirisz és Ízisz kultuszának a kifejlődése. Egyiptomnak meg
kellett küzdenie a külső támadásokkal is, legfőképpen az ázsiai hükszószokkal, akik kíméletlenül
végigdúlták a birodalmat.
I. e. 1479-re a II. Tuthmószisz fáraó uralma alatti Egyiptomra egy új fénykor hajnala
köszöntött. A fáraók Thébába költöztették rezidenciájukat, a piramisba való temetkezést
felváltotta a Nílus nyugati partján épült nekropolisz használata és a Királyok Völgyében
elkezdték kialakítani az első királyi sírokat.
A könnyebb érthetőség kedvéért a városok görög nevét alkalmaztam, Thébát és Memphiszt
írtam az archaikus egyiptomi nevek helyett. Szakkara, mint helynév az egész
piramiskomplexumra vonatkozik Memphisz és Gíza körül. A királynő-fáraó esetében szintén a
rövid névváltozatot használtam, vagyis Hatsepszut helyett Hatuszuként szerepel.
(A magyar változatban megtartottuk a közismertebb Hatsepszut alakot – a ford.)
II. Tuthmószisz i. e. 1479-ben meghalt, Hatsepszut pedig egy zavaros átmeneti időszakot
követően az elkövetkezendő huszonkét évben megtartotta a hatalmat. Ez alatt az idő alatt
Egyiptom meghatározó birodalommá és a világ leggazdagabb országává vált.
Az egyiptomi vallás szintén fejlődésnek indult, elsősorban Ozirisz kultusza, akit a testvére,
Széth gyilkolt meg, majd szerető hitvese, Ízisz élesztett fel, hogy életet adjon gyermeküknek,
Hórusznak. Mindezeket a szertartásokat az egyiptomiak hagyományos napistenhitének tükrében
kell értékelni, illetve abbéli törekvésükben, amellyel egységesíteni akarták a vallási
gyakorlatukat. Az egyiptomiak mély tiszteletet tanúsítottak az élő dolgok iránt: az állatokat és
növényeket, a folyókat és patakokat egyaránt szentnek tartották, míg uralkodójukat, a fáraót az
isteni akarat megtestesüléseként imádták.
I. e. 1479-re az egyiptomi civilizáció felemelkedése megmutatkozott a vallásban, a
szertartásokban, az építészetben, az öltözködésben, az oktatásban és a világi örömök
hajszolásában is. Ezt a civilizációt a katonák, papok, írnokok uralták, és nyakatekert
kifinomultságukat mi sem jellemzi jobban, mint azok a kifejezések, melyeket saját magukra és a
kultúrájukra használtak. Például a fáraó volt az "Aranysólyom", a kincstár az "Ezüst Ház", a
háborús időszakok "a hiénák évszaka", a királyi palota pedig az "Évmilliók Háza".
Lélegzetelállító, káprázatos kultúrája ellenére Egyiptom bel- és külpolitikája egyaránt véres,
viharos volt. A királyi trón mindig is az ármánykodás, árulás és kegyetlen rivalizálás célpontja
volt. Ilyen közegben lépett színre i. e. 1479-ben a fiatal Hatsepszut.
I. e. 1478-ra Hatsepszut Egyiptomban és külföldön is legyőzte kritizálóit és ellenfeleit.
Északon nagy győzelmet aratott Mitanni felett, közvetlen környezetét pedig megtisztította az
ellenállástól, amit Rehmiré vezír vezetett. A figyelemre méltó, fiatal Hatsepszutot ravasz,
intelligens szeretője, Szenenmut támogatta, aki első minisztere is volt. Hatsepszut eltökélte
magát, hogy az egyiptomi társadalom minden rétege el fogja őt fogadni az ország fáraókirálynőjeként.
Az ősi Egyiptom minden nagy változásánál a fáraónak szüksége volt a hadseregre. Az ország
északi részét megszálló és elfoglaló hükszósz törzsek kegyetlensége mélyen beleivódott az
egyiptomi kultúrába és a nép tudatába. "Hükszósz" elnevezés alatt azokat az ázsiai megszállókat
értjük, akik kifosztották a Nílus menti nagyvárosokat és megadásra kényszerítették DélEgyiptomot. Hatalmuk a jól felfegyverzett harcikocsi-alakulatokon alapult. A hükszósz harci
kocsi sokkal erősebb volt, mint egyiptomi megfelelője, és a könnyűfegyverzetű gyalogságra
olyan hatással volt, mint egy tank lett volna az első világháború katonáira. Egyiptomnak

ugyanakkor megmentője született Hatsepszut nagyapja, Jahmesz fáraó személyében, aki
újjászervezte az egyiptomi hadsereget, kifejlesztette a harci kocsik gyorsabb, sokoldalúbb típusát
és mind a gyalogságot, mind a harcikocsi-alakulatokat jól megszervezett ezredekbe rendezte,
amelyeket egyiptomi istenekről, állatokról vagy madarakról nevezett el. Jahmesz megtörte a
hükszószok uralmát, és a megszállás nemsokára már nem volt több emléknél, de az új hadsereg
ereje megmaradt.
Hatsepszut is nagymértékben támaszkodott a seregekre, melyek védelmezték a Nílus völgyét
és az erődöket a deltától délen a harmadik kataraktáig. Egy fáraó sem engedhette meg magának,
hogy összetűzésbe kerüljön a hadsereggel, és mindig, még Hatsepszut uralma első éveinek fényes
csúcspontján is voltak nagyra törő katonatisztek, akik készek voltak kihasználni ezt a függőséget.
Paul Doherty
Prológus
Baljós nap volt ez Egyiptom számára, Perit második hónapjának harmadik napja, a Távozás
Napja, mikor a vörös hajú, ártó szándékú, rosszindulatú Széth az égen hajózó isten, Su bárkája
útjába állt. Théba városában az emberek legtöbbjének nyugodt napja volt. A templom nagy
előudvarai csendesek voltak, a piacokon kevés áru cserélt gazdát. A háztulajdonosok többsége
otthon maradt, imádkoztak és balszerencse elleni varázsigéket mormoltak. Mikor a nap
ereszkedni kezdett, ragyogó árnyalatúvá változtatva a Nílus nyugati oldalának nekropolisza fölé
tornyosuló sziklatömböt, megkönnyebbült sóhaj tört fel az emberekből. Italáldozatot mutattak be;
egyes emberek még ki is jöttek, hogy nézzék, ahogy az elhaló napsugarak csillognak az
elektrumborítású obeliszkeken, az istenek nagy házai előtt égbe nyúló hatalmas gránittömbökön –
a nap csillámló fényekké változtatta az obeliszkek borítását. A nap a végéhez közeledett, s vele a
vörös hajú hadisten, Széth baljós ellenségessége is. Széth immár elhagyja a Nílus öntözte Fekete
Földet, Kemetet, melyet gazdagon táplál a folyó, és visszatér démonaihoz Deseret, a Thébától
keletre és nyugatra elterülő Vörös Föld égető hőségébe. A Vörös Föld a zűrzavar helye volt:
száraz sziklasivatag, izzó forróság, oroszlánok, párducok, foltos hiénák és a lélekgyilkos
démonok lakhelye.
Az ilyen napokon a Vörös Föld igencsak éreztette rossz hatását. A thébaiak
megkönnyebbültek, amikor besötétedett és Ré megkezdte éjszakai útját az alvilágon keresztül. A
nap még természetesen nem ért véget: érhetett még balszerencse valakit, még mindig történhettek
gonosztettek, akár még gyilkosság is. Széth isten, aki megölte testvérét és örökös harcban állt
unokaöccsével, Hórusszal, talán orgyilkos voltához méltóan visszaoson még a fáraó városának
szűk sikátorain vagy széles útjain át, belopakodik, mint egy vadászó róka vagy ételt kereső
patkány, készen arra, hogy gonosz árnyékát előrevesse és azt sugallja az emberi lelkeknek, hogy
tőrt vagy bunkósbotot emeljenek saját fajtájuk ellen.
Széth templomában, a papok számára fenntartott szent helyen vörös téglából emelt kápolna
állt. Ez volt az imádkozóhelye a nakhtu-aáknak, a fáraó erős karú harcosainak. Ők győzték le a
hükszószokat, a vérszomjas megszállókat, akik örömüket lelték abban, hogy az egyiptomiak az
istenek haragjának tartják őket. Északi városukból, Avariszból a hükszószok a hiéna évszakát
hozták el Egyiptom kettős királysága számára. A hükszószokat végül a jelenlegi fáraó,
Hatsepszut nagyapja győzte le, aki harci kocsijaival észak felé vonulva az istenek segítségével
kiűzte ezeket a kegyetlen megszállókat a Fekete Földről a sivatagba. A hükszószok egy része
elpusztult a sivatagban, mások hajón szálltak a Nagy Zöld Vízre, a maradék a feledés földjére
menekült vagy délre, a harmadik kataraktán túlra.

A hükszószok elmentek, de a fáraó hadseregének csodálatos tettei nem merültek feledésbe.
Széth ezrede fontos szerepet játszott a győzelemben. Széth lehetett ellenszenves isten az emberek
számára, a fáraó és alattvalói mégis rettegve csodálták; ezért természetes volt, hogy Széth ezrede
ilyen kulcsfontosságú szerepet játszott az idegen megszállók kiűzésében. Az ezred nakhtu-aái,
egy csapat kevesebb fiatal tiszt – alig voltak tízen – olyan vérszomjasságról és bátorságról tettek
tanúságot, hogy elnyerték a "Dél Párducai" és a "Széth mészárosai" beceneveket. Az évek
múltak, Jahmeszt, Hatsepszut nagyapját a fáraónő apja, majd fivére követte a távoli horizontra.
Hatsepszut, aki még nem volt húszéves sem, de megvolt benne egy tapasztalt harcos királynő
bölcsessége és bátorsága, most fején viselte Egyiptom kettős koronáját és a szent nemesz fejfedőt,
és lágy, ápolt kezei tartották a birodalom szimbólumait, az ostort és a kampós botot.
Az idők változhattak, de Dél Párducainak, Széth mészárosainak bátor hőstetteit nem feledte el
senki. A templomban Balet, a Párducok egyike, Széth ezredének korábbi parancsnoka egy párnán
térdelt és a naoszt, a szentségtartót nézte, melyben ezrede rettegett istenének szobra állt. Balet
elmúlt már ötvenéves, és amikor idejött, hogy pártfogója előtt imádkozzon, mindig emlékek
tolultak agyába. Mindenfelől a múlt vette körbe. A szentély elég nagy volt, fény a magasan lévő
ablakokon áradt belsejébe. A vörös kápolnát Széth hajának vörösségére utalva olyan kőből
építették, amit külön a színe miatt hozattak ide. A kereszthajó oszlopai vörös porfírkőből voltak,
az alapok és az oszlopfő faragásai lédús gránátalmákat ábrázoltak arannyal díszített skarlátvörös
levelekkel. A padló homokkőből volt, a mennyezetet ragyogó kékre festették vörös nappal és
skarlátszín csillagokkal. Balet a szentély minden apró részletét ismerte. A szentély távolabbi
végében, a naosz mögött voltak felakasztva a trófeák – társai pajzsai és kardjai, bőr mellvértjei,
sisakjai és lábvértjei. Ezeket a vértezeteket nem tisztították meg, hanem a csatából egyenesen
idehozták, hogy a háború istenének ajándékozzák. Balet szeme összeszűkült, mindig a sajátját
kereste... Ó, igen, ott volt: a pajzs, a széles tőr, és fölötte az ő saját sisakja. Hány éve is volt?
Legalább huszonöt. Mégis mindig emlékezni fog arra az éjszakára, amikor hírnévre és
szerencsére tett szert és az istenek kegyeskedtek megáldani őt.
Balet arcához emelte ujjait tisztelgésként és imaként. Érezte a nátron enyhe illatát, amivel
megmosta kezeit a szentélybe lépés előtt, és az émelyítő parfümét, amivel csuklóját bedörzsölte.
Balet gazdag volt és meglehetősen kövér, mivel szerette a puha húsokat és sokat ivott az
importált borokból. Ám azon az emlékezetes éjszakán, a Párducok Éjszakáján karcsú volt, erős
testű, kemény, készen arra, hogy dicsőséget hozzon Egyiptom nevének és rámosolyogjon a fáraó.
Nyolc társával, vezérükkel, Karnakkal és szolgájával, Nebamunnal a fáraó sátrában
gyülekeztek. Jahmesz, a jelenlegi fáraó nagyapja bőr tábori székében lustálkodott, fegyverei
magas halomban álltak a földön, kedvenc harci ménjei megbéklyózva legeltek kint. A fáraó
esdekelve nézett rájuk.
– Északon – kezdte – terül el a hükszószok tábora. Közepén, egy külön erre épült pavilonban
helyezték el a varázslónőt, Meretszegert, a skorpióisten megtestesülését – a fáraó szemmel
láthatóan félt. – Kémeim szerint Meretszeger véráldozatokat hajt végre és Avarisz városának
minden démonát megidézi, hogy hátráltassa menetelésünket.
Az akkor huszonöt éves Balet figyelmesen hallgatott. Már képzett harcos volt és kitüntetéseket
is kapott – az aranyméhet és az ezüstsast – azért, amiért bátran, közvetlen harcban pusztította
Egyiptom ellenségeit. A varázslók, boszorkányok és mágusok azonban más lapra tartoztak.
Ahogy a fáraó beszélt, Balet kezdte felfogni, milyen rémségeket idézhet meg ez a hükszósz
nőstényördög.
– Mikor seregeink találkoznak – magyarázta a fáraó –, Meretszeger kivonul egy ló vontatta
kocsin, melyet egyiptomiak vérével átitatott takarók borítanak. Kocsija mögött foglyokat vonszol,
akiket fel fog áldozni egy rögtönzött oltáron.

Balet gyors pillantást vetett vezetőjükre. Karnak kemény, zömök, háborúra termett ember volt.
Ő is nyugtalannak tűnt – nem a varázslatok, amulettek vagy véráldozatok, hanem a hatás miatt,
amelyet Meretszeger gyakorolhat az egyiptomi hadseregre.
– Szóval, felség – Karnak felemelte kezét és enyhén meghajolt –, a hükszószok meg akarják
rémíteni a lelkünket, mielőtt megtámadják a testünket?
– Igen – a fáraó megfordult és lágyan megérintette harci koronáját, ami tartóján pihent. – A
seregeink nem fognak számítani erre. Az istenek segítsenek minket. Ha megcsúszom vagy
megbotlok, vagy bármilyen hibát követek el, miután Meretszeger eljátszotta szerepét...
– Vagy ami még rosszabb – vágott közbe Karnak, megfeledkezve a protokollról –, a
hükszószok ravaszak és alattomosak. Felderítőink homokviharokról számolnak be. Ha ezek
egyike a csata napján előfordul, ha a nap eltűnik az égről vagy felhő takarja el...
– Meretszegernek fogják tulajdonítani – fejezte be helyette a fáraó. – De az én harcosaim –
mosolyodott el –, a párducaim, a nakhtu-aáim, akiket mindig szívemhez közel állónak fogok
tekinteni – veregette meg mellkasát –, lehetőséget kapnak arra, hogy elpusztítsák ezt a gonoszt és
nagy dicsőséget hozzanak a fáraónak.
Körülnézett a sátrában, amit a marjnnouk, a király bátrai őriztek. Senki sem léphetett be, míg a
fáraó bölcsessége fényében részesítette a Széth ezred, Egyiptom büszkesége és dicsősége egyik
osztagát.
– Széth lobogóját hordjátok – a fáraó a földre terített zászlóra mutatott, melyen Széth
kegyetlen arca volt látható, vörös haja körülvette kutyára emlékeztető álarcát. – Széth veletek
lesz. Árnyéka, mint a halál angyala, előttetek vonul és fekete tollú szárnyaival összezavarja és
megtéveszti a hükszószok szívét és eszét.
Balet ott térdelt és alig mert levegőt venni, azon tűnődve, hová vezeti őket ez a nagy fáraó.
– Holnap éjjel – jelentette ki a fáraó – a hold nem lesz fényes, csak halvány ezüstkorong az
égen. Be fogtok hatolni a hükszósz táborba, megölitek Meretszegert és elhozzátok a fejét meg a
tíz Skorpió-kelyhet, melyet áldozatai vérével töltött meg.
Balet levegőért kapkodott.
– Hogy öljük meg Meretszegert? – kiáltott fel Karnak. – Hozzuk el a fejét? És a Skorpiókelyheket?
Baletet lenyűgözte, amit hallott. Hallott már a tíz aranykehelyről, melyek mindegyikére
rubinszemű színezüst skorpió volt faragva; állítólag egy aranytálcán álltak.
Elszakította magát a múlt ábrándjaitól és a naosz szélének szegélyére pillantott. Felállt,
meghajolt a szentély előtt és odasétált.
– Ez nem szentségtörés – suttogta.
A kincsre nézett, mely hunyorgott és fénylett a falak mélyedéseiben elhelyezett alabástrom
olajlámpák fényében. Megérintette a színarany tartót, melyen már három kehely állt, és felemelte
az egyiket. Nem volt füle, inkább volt serleg, mint kehely; körülbelül kilenc hüvelyk magas volt,
alapjánál enyhén elkeskenyedve, és körülbelül öt hüvelyk széles. Nehéznek érezte a kelyhet a
kezében. Az ezüstskorpió ragyogott, farka kész volt lecsapni. A rubinok csillogtak,
hátborzongatóan élethű megjelenést adva a rettegett ízeltlábúnak. Balet letette a kelyhet. Majd ha
meghal, az ő kelyhét is a tálcára helyezik.
Visszatért a párnákhoz, és a térdében érzett fájdalom miatt morgolódva letérdelt. A
gyümölcsöskosarakra, ételekkel teli tányérokra, az isten szentélye elé helyezett boroskorsókra
nézett. Azon a végzetes éjszakán nem voltak virágok, friss gyümölcsök, sem erős bor...
Miután a fáraó feltárta előttük szívét, Karnak a lehető legrendíthetetlenebb volt. Böjtölniük
kellett, olajjal bekenniük testüket és porral borítani fegyvereiket, hogy ne verődhessen vissza

róluk a fény.
A következő éjjel Karnak kivezette kilenc társát a fáraó táborából. Úgy osontak a sötétben a
hükszósz tábor felé, mint vadászó párducok. Útközben találkoztak ellenséges őrszemekkel és
megölték őket. Karnak minden értelemben nagyszerű katona volt, olyan ember, aki még azelőtt
megérzi a veszélyt, mielőtt észrevehetnék – olyan férfi, akiről követői úgy hitték, maga Széth
érintette meg. Igazi gyilkos volt, erre született, erre rendeltetett – ő volt az egyetlen ember, akitől
Balet valaha is félt.
Mikor végre elérték a hükszósz tábor fölé tornyosuló sziklatömböt, lekuporodtak, mint a
vadászó falka, és lenéztek ellenségeik tábortüzeire. Karnak leguggolt, mint egy portyázó vad, és
szemével gyengeségek után kutatott, az ellenség védelmének rései után. A mulatozás zajába,
melyet közelebb hozott a hideg éjszakai szél, időnként borzalmas sikolyok vegyültek.
– A hükszószok a foglyaikkal szórakoznak – suttogta Karnak. Megfordult, arca koromtól
feketéllett. – Ne hagyjátok, hogy élve fogjanak el benneteket. Széth ezredének tagjait nem
hordhatják magukkal póznákra szögezve trófeaként a hükszósz hadsereg előtt. Ha valamelyikünk
megsérül és nem tud mozogni, könyörüljetek meg rajta és vágjátok el a torkát. Ha nem járunk
sikerrel, harcoljatok a halálotokig! A hükszószok nem kegyelmeznek. Meretszeger nemsokára
rájön, miért jöttünk. Az a nő borzalmas. A hükszószok mesterei az emberölésnek: vagy élve
temetnek el a forró homokban, vagy mézzel kenik be testeteket és kikötöznek kinn a Vörös
Földön – átható pillantást vetett társaira. – Ne hagyjátok, hogy foglyul ejtsenek!
A katonák beleegyezően bólogattak. A hükszószok kegyetlenkedései hírhedtek voltak DélEgyiptomban: oltáron feláldozott férfiak, kegyetlenül lemészárolt gyermekek, nők, akiket
megvertek és megerőszakoltak, mielőtt vörös kötéllel összekötözték volna kezüket és lábukat,
hogy a Nílusba dobják őket a krokodilok prédájául. Karnak nem mondott többet. Időnként fejét
kissé megmozdította, mintha arra várna, hogy a mulatozás zajai elhaljanak. Az egyiptomi
felderítők és kémek jelentései egyvalamiben megegyeztek: a hükszószok dél felé meneteltek
városukból, Avariszból; gyalogosok hosszú sorokban, s a föld rengett a nagy kerekű harci kocsik
dübörgésétől és a lovak patáinak dobogásától. Biztosak voltak a győzelemben. Nem verték-e szét
egyik egyiptomi sereget a másik után? Olyan szégyentelenek voltak, hogy szemtelen üzeneteket
küldtek a fáraónak, arra utasítva, hogy hallgattassa el a thébai folyópart sűrű
papiruszrengetegeiben lakó vízilovakat – a hükszósz fejedelem kijelentette, hogy morgásuk
zavarja őt az alvásban, és ha a fáraó nem intézkedik, ő maga fog délre menetelni seregével, hogy
megoldja az efféle kellemetlenségeket. Jahmesznek nem volt más választása, harcolnia kellett.
Erős és ravasz fáraó volt, és hitte, hogy a hükszószok elbízták magukat: zsoldosoktól és
nomádoktól függtek, a tengerpartok alja népéből, míg Jahmesz titokban kiképezte saját
hadseregét, ezredekbe rendezte katonáit, új harci kocsikat készíttetett, melyek gyorsabbak és
könnyebben irányíthatók voltak, mint a hükszószok nehéz, ingatag kocsijai. Az ellenségnek
azonban két előnye is volt: vérszomjuk és könyörtelenségük híre, valamint a boszorkány,
Meretszeger hatalma.
– Most jól teleeszik magukat – suttogta Karnak –, és úgy alszanak majd, mint a jóllakott
kutyák.
Ó, hogy várták már ezt a Párducok! Az órák olyan hosszúra nyúltak, mint az örökkévalóság. A
nakhtu-aák izzadságban fürdő testét gyötörte a hideg sivatagi szél, karjuk elzsibbadt, torkuk
kiszáradt, szájuk porral telt meg. Alattuk a tábortüzek lassan kihunytak, a mulatozás hangjai
elhalkultak. Karnak ekkor jelt adott. Úgy fürkészte ki az utat a hükszószok védővonalán át, mint
egy vadászó állat, közben kinyitotta a magával hozott zsákot, és elkezdett arcfestékes szelencéket
és rikító színű rongyokat szétosztani. Társai zavartan néztek rá, míg el nem magyarázta tervét.
– Be fogunk sétálni közéjük – elővett egy kötéldarabot zsákjából és utasította szolgáját,

Nebamunt, hogy fordítson hátat.
– Úgy teszünk, mintha hükszószok lennénk? – kérdezte Balet.
– Igen, éles szemű egyiptomi sólymom. Figyeltem a táborukat, az őrszemeik nem túl
szigorúak. Egy csapat hencegő zsoldos leszünk, akik fogollyal térnek vissza.
– És ha menlevelet kérnek? Ha bizonyítékot követelnek?
– Az is van – veregette meg Karnak Nebamun vállát. – Készen vagy?
A sovány, inas Nebamun, aki a legfiatalabb volt a csapatban, elvigyorodott és bólintott.
Mielőtt elhagyták volna a fáraó táborát, ura elmondta neki, mi fog történni. Karnak felemelte
kezét és arcul ütötte, majd szájon vágta szolgáját. Balet még a sötétben is látta, hogy Nebamun
alsó ajka felhasad és vérezni kezd.
– Sajnálom – suttogta Karnak, és tőrével megkarcolta Nebamun vállát, hogy még véresebb
legyen. Nebamun összerezzent, de nem tiltakozott. – Mostantól a szerepünket játsszuk – rendelte
el Karnak. – Senki nem beszél. Én tudok egy keveset hettitául. Az őrök meg fáradtak és részegek
a sörtől és bortól.
Elhagyták búvóhelyüket. Karnak kötelet vetett Nebamun nyakába és úgy vezette, mint egy
kutyát, a többiek egy csoportban követték. Balet úgy érezte, mintha ég és föld között lebegne;
nem létezett más számára, csak a kemény, kavicsos föld, társai morgása és a hükszósz tábor
közeledő fényei. A nakhtu-aák a táborba vezető sok út egyikét választották. Oszlopokra szögezett
foglyok mellett haladtak el, távolabb, a pálmafákon akasztott emberek holttesteit pillantották
meg, amint lassan forogtak az éjszakai levegőben, mint fekete csomagok az éjszakai ég háttere
előtt.
Balet megmarkolta fegyvereit. A hükszószok védvonalat állítottak fel harci kocsikból és
szekerekből. Ezek rései közt katonák gyülekeztek a fáklyafénynél. Ahogy közelebb értek, látták,
hogy egy hükszósz térdre kényszerít egy nőt a porban, kést szegezve a torkának, hogy társai
vidámsága és gúnyos fütyülése közben erőszakot tegyen rajta. Alig egy pillanatra hallgattak el,
mikor Karnak és társai, Nebamunt maguk mögött vonszolva, elhaladtak mellettük. Balet tudta,
sosem felejti el a látványt, a hükszószokat, vállukat verdeső hajjal, a kegyetlen arcukra festett
harcias mintákkal, vegyes fegyvergyűjteményükkel, melynek darabjait halottaktól vették el vagy
kifosztott városokból és kikötőkből szerezték. A fiatal egyiptomi lány, nem lehetett több tizenöt
évesnél, meztelenül térdelt a hettita tiszt előtt, akinek felhúzott tunikája alól pénisze a lány arca
felé meredt. Az egyik őr Karnakék után kiáltott, Karnak torokhangon visszakiáltott neki. A hettita
nevetett.
Az egyiptomiak egyre mélyebben hatoltak be a táborba. A latrinák bűze összekeveredett a
nehéz parfümök illatával és az edényekből áradó ételszaggal. Mindenhol hükszósz katonák
feküdtek – néhányan sorban, mások csak kiterültek a földön, mellettük borostömlők és kelyhek
hevertek. Az egyiptomiak félreálltak, mikor egy harci kocsi dübörgött el mellettük; a két fogoly,
akiket maga után vonszolt a porban, túl gyenge és összetört volt még ahhoz is, hogy fájdalmában
felkiáltson. A hükszószok kegyetlenségének több jele mellett is elhaladtak; láttak egy levágott
fejekkel telerakott bográcsot, melynek oldalán vér csordogált le; egy oszlophoz kötözött foglyot,
akit nyögései és hörgései halálos ritmusára lassan halálra fojtott a nyaka köré tekert kötél.
Helyenként látták a hükszósz tisztek és nemesek sátrait és pavilonjait. Balet alig tudta elhinni,
milyen szerencsések: mindeddig senki nem állította meg őket.
Mélyebbre és mélyebbre hatoltak a táborba. Karnaknak igaza volt, annak hitték őket, aminek
kinéztek: hükszósz zsoldosoknak. Egy sebtében összetákolt kerítéshez értek. Az itt őrt álló tiszt
összeszedettebb volt, mint akiket eddig láttak, bár álmosnak tűnt. Kezét felemelve lépett eléjük,
Karnak hettita nyelven válaszolt neki, mire a tiszt félreállt. Balet kihallotta szóváltásukból
Meretszeger nevét: Karnak úgy tett, mintha a varázslónőhöz vinné a foglyot.

Végre elérték a hükszósz tábor közepét, amit Karnak a sziklatömb tetejéről pillantott meg
először. Ez volt a király környezete, melyet póznákra erősített fáklyák vettek körül; szurokkal és
kátránynyal táplált lángjuk bátran lobogott a szélben. Itt még több őr állt, némelyik díszes ünnepi
fegyverzetet viselve. Jobbra állt a hükszósz fejedelem sátra, balra pedig egy különös kinézetű
sátor, melynek fedőlapjait póznákkal támasztották alá, hogy templom benyomását keltse. Előtte
hatalmas szekér állt, rajta oltárral. A fáklyafényben Balet látta a szekér oldalán a vérnyomokat.
Ez volt az a hely, ahol Meretszeger az áldozatokat bemutatta. Karnak megállt. Balet lenézett: a
föld puha és nedves volt a szekérről csöpögő vértől.
Körülöttük katonák tömege kavargott: tisztek drága köpönyegekben, öveik és kardhüvelyeik
ékszerei csillogtak a fáklyafényben. Balet úgy gondolta, az istenek sétáltak velük aznap éjjel:
senki nem szólt hozzájuk.
Karnak Nebamunt maga után vonszolva nagy léptekkel a templomsátorhoz sietett és
félrehúzta a sátorponyvát. Balet és a többiek követték. Odabent egy katona – feltehetőleg testőr –
ugrott talpra. Karnak, olyan gyorsan, mint egy lecsapó kobra, kardjával átszúrta a férfi torkát,
aztán vállánál fogva elkapta és gyengéden leeresztette a földre. Egy társa befogta a haldokló
száját, hogy elnémítsa halálhörgését.
Meretszeger, a varázslónő egy halom párnán ült a sátor túlsó végében. Balet látta a nő
napégette arcát, a szarkalábakat szemei és szája körül és vasszürke, vállig érő haját. A varázslónő
szemei a gyűlölet és rosszindulat borzalmas tükrei voltak, vértelen ajkain mégis halvány mosoly
látszott.
– Igazam volt – Meretszeger felemelte fejét. – Tudtam, hogy ma éjjel fogok meghalni.
Megjósolták. De jó társaságban fogok meghalni: ti, ti sivatag söpredéke, velem együtt meghaltok.
Ezzel felemelt egy harci kürtöt, hogy riassza a hükszósz katonákat, de Karnak gyorsabb volt.
Ellökte magától Nebamunt és a varázslónő felé hajolt. Az asszony hozzávágta a vadászkürtöt,
Karnak félrelökte, és kardját mindkét kezével markolva lesújtott. Jól célzott. A varázslónő feje
úgy esett le, mint letépett virág, a vér úgy szökellt nyakából, mint szökőkútból a víz. Az asszony
törzse ülve maradt, míg feje a sarokba gurult. Úgy tűnt, Karnak nincs tudatában a veszélynek,
nem állt meg gondolkodni vagy parancsokat osztogatni. Arrébb rúgta a vért spriccelő testet,
hajánál fogva felemelte a fejet és egy bőrzsákba gyömöszölte.
A párnák mögött egy asztal állt az árnyékban, rajta a tálca a tíz Skorpió-kehellyel. Karnak
egyszerűen tálcástól felnyalábolta őket, mint egy szolga, aki az ünnepség után takarít, és bedobta
őket a vérrel teli zsákba.
Odakintről zajok hallatszottak. Karnak intett társainak, hogy álljanak a bejárat két oldalára.
Két katona jött be. Balet és a többiek körbezárták őket. Rövid, kegyetlen harc után a hükszósz
katonák kardjai és tőrei a földre estek, holttesteiket félrevonszolták. Karnak, kezében a vértől
csöpögő zsákkal a sátor bejáratához ment. Vérrel összefröcskölt arcán mosoly tűnt fel.
– Ha olyan gyorsan és csendesen tudunk távozni, ahogy jöttünk, igazán szerencsések vagyunk.
Elhagyták a sátrat, átosonva a fáklyák fénykörén, vissza az útra, ami kivezetett a táborból.
Karnak céltudatosan lépdelt előre, a zsákot szörnyű terhével egyik kezében tartva, másik kezét
kardja markolatán nyugtatva. Egyszer megállította őket egy őr, aki észrevett valami szokatlant a
zsákon, de Karnak mondott valami tréfásat, és a férfi visszahúzódott. Már majdnem elérték a
lovakat és a tábort körülzáró harci kocsikat, amikor kürtök hangja és trombiták zengése hasított
az éjszakai levegőbe. Valaki riadót fújt. Az egyiptomiak látták, hogy tövises ágakkal
eltorlaszolták a tábor kijáratait. Körülöttük mindenfelé ébredőfélben voltak a katonák. Mellettük
küldönc futott üzenettel az őrszemek vonaláig.
– Futnunk kell! – kiáltotta Karnak. – Nincs más választásunk!
Egy csapatba tömörülve vadul rohanni kezdtek a kijárat felé, amit Karnak kiválasztott. Az itt

lévő katonák lassúak vagy részegek voltak, nem reagáltak elég gyorsan, és a táborból kivezető út
még nyitva állt. Karnak csapatát először hükszósznak vélték, akiket felriasztott a riadó, egy
figyelmesebb tiszt azonban gyanút fogott, embereire kiáltott, és megpróbálták kivont kardokkal
és tőrökkel elállni a kijáratot. Karnak, Balet és társaik összecsaptak velük. Véres, kegyetlen
küzdelem következett.
Balet sosem fogja elfelejteni a félhomályban villogó késeket és kardokat, a morgó és
káromkodó embereket, a húsába maró ujjakat. Jobb vállát tőr sebezte meg. Nebamun bénító
csapást kapott bal lábára és elesett; a nyaka körüli szíj mentette meg, aminél fogva Karnak arrébb
rántotta.
Végül túljutottak a hükszószokon, és Nebamunt leszámítva senki nem sérült meg
komolyabban, csak sebeik szaporodtak még néhánnyal. Karnak rájuk kiáltott, hogy fussanak,
ahogy csak bírnak. Nemsokára messze jártak a tábortól, elrejtette őket a sötétség. A már teljes
létszámban riadóztatott hükszószok üldözték őket, de Karnak ismerte a terepet, a vízmosásokat,
az ösvényeket. Még így is előfordult, hogy beérte őket a hükszószok egy csapata, és véres harcba
keveredtek velük, de a rossz talaj és a sötétség miatt a hükszószok szerencsére nem tudtak
harcikocsi-alakulatokat küldeni utánuk.
Balet úgy hitte, az alvilágon keresztül menekül – érezte a sivatag sötétjét, a vért szimatolva
közelebb húzódó éjszakai ragadozók iszonyatos rikoltását. Időnként hükszósz őrszemek találtak
rájuk, ekkor Karnak parancsot adott, hogy álljanak meg és forduljanak szembe velük. Sok vér
kifolyt, sok hükszósz holttest maradt a hiénák martalékául. Tovább menekültek, kétségbeesetten
keresve az egyiptomi őrszemeket, imádkozva, hogy a hajnal ne kiszolgáltatottan és sebezhetően
találjon rájuk. Olyan szerencsések voltak mindeddig, egyedül Nebamun kezdett elfojtottan
nyöszörögni, ahogy ráébredt sebesülésének súlyosságára. Karnak egy darab ronggyal betömte a
szolga száját.
– Csend legyen! – sziszegte.
Továbbsiettek, mögöttük visszhangzott az üldözők hangja. A szabadulás azonban közel volt: a
fáraó katonákat küldött ki, akik fedezték visszavonulásukat. Mikor elérték az egyiptomi tábort, a
fáraó úgy üdvözölte őket, mintha Ré küldöttei lettek volna. Bőségesen megvendégelte őket,
sebeiket és Nebamun lábát a fáraó saját orvosai vették kezelésbe. A hírek futótűzként terjedtek,
és mire a nap felkelt, már hősként tisztelték őket.
A fáraó felvonultatta az egész hadsereget, és kegyeskedett megmutatni nekik arcát. Trónján
ülve, míg parfümmel illatosított strucctollas legyezők árasztottak édes illatú levegőt körülötte,
Jahmesz elrendelte, hogy a nakhtu-aák. neveit írják fel az Élet Könyvébe, és kijelentette, hogy
neveiket fel fogja vésetni palotája, az Évmilliók Háza pilonjaira és kapuira.
Kitüntetéseket is kaptak, és mindegyik hős megkapta a "Fáraó barátja" címet. Meretszeger
fejét és a Skorpió-kelyheket trombitaszó közepette körbevitték a táborban.
Három nappal később az egyiptomi és a hükszósz sereg véres csatában csapott össze. A fáraó
megsemmisítő győzelmet aratott. A hükszósz alakulatokat egyszer s mindenkorra szétverték.
Rabok ezreit indították el a Sínai-félsziget bányáiba. Két évvel később a hükszósz fejedelmek
feltétel nélkül megadták magukat, és örökre kiűzettek Egyiptom határain túlra...
Baletet kopogtatás zaja térítette vissza a múlt ábrándjaiból. Az ajtó kitárult, és Balet
megnyugodott. Csak Sisnak, a pap volt az szolgálólányával, Nefertával. A Balettel egyidős
Sisnak egykor szintén katona volt, és még mindig katonaként járt és állt, vállai enyhén
előregörbültek, bár simára borotvált arca fiatalos volt. A mellette álló Neferta inkább látszott a
lányának, mint a feleségének. Elegáns, ráncolt ruhát viselt, fején parfümmel átitatott paróka volt,
bájos arcát okkerral erősen kifestette ferde vágású szemei alatt.

– Régóta itt vagy – mondta halkan Sisnak. Intett, mire egy szolga lépett be egy tálcával,
melyen kenyér, csíkokra vágott sült liba és egy korsó sör volt.
– Elmerengtem – állt fel Balet.
– Nagy győzelmed éjszakájára emlékeztél? – kérdezte Sisnak, megigazítva köntösét vállán. –
Hatalmas győzelem volt, uram!
Balet bólintott, és figyelte, ahogy a szolga leteszi a tálcát az ajtó közelében álló asztalkára és
sietve visszavonul.
– Én is ott voltam, tudod – fecsegett Sisnak. – Gyalogos voltam.
– Igen, persze, tudom.
Balet azt kívánta, bár eltűnne a pap, babaszerű feleségével együtt. Manapság minden
kivénhedt katona azt mondta, ott volt a nagy csatában. Balet belefáradt már, hogy mások
emlékezéseit hallgassa.
A pap a Skorpió-kelyhekre mutatott.
– Szeretem megérinteni őket. Mind egy-egy hősé – tette hozzá.
– Igen – helyeselt Balet szórakozottan. A fáraó úgy döntött, mindegyik hőse megtarthat egy
kelyhet, ő maga pedig a tálcát. Jahmesz ezt a kápolnát kimondottan erre a célra építtette, ide
helyezte a tálcát, és mikor valamelyik hős katona meghalt, kelyhét a kápolnára hagyta.
– Csodálatos dolgok – lehelte Sisnak körbenézve.
Szerette volna Nefertát kettesben hagyni ezzel a veterán katonával. A nő habozva állt ott,
hosszú szempillái alól Balet felé pillangatva. Balet idegesen köhintett és távolabb lépett. Hallotta
már a pletykákat. Sisnak ambiciózus pap volt. Gyakran előfordult, hogy a Széth ezred tisztjei
idejöttek imádkozni, áldozatot bemutatni, ahogy ő is tette most. Többen is beszélték, hogy Sisnak
lehozta feleségét, és ha egy tiszt azt kívánta, a nő letérdelt mellé és kézzel könnyített rajta. Balet
egyáltalán nem kívánt részesülni ebből, nem akart lekötelezettje lenni Sisnaknak. Ha
megkönnyebbülésre vágyott, épp elég templomi szajhát ismert.
Sisnak a Skorpió-kelyhekre bámult. Balet visszatért párnáihoz, mintha imádkozni akarna.
– Magadra hagyjunk? – Neferta hangja lágy, csábító volt.
– Igen, ha megtennétek.
A pap és papnő parfümfelhőtől körülvéve elvonult, becsukva az ajtót maguk mögött. Balet
nem vett tudomást az ételről. Beszélni fog erről Karnaknak. Azért jött ide, hogy imádkozzon és
köszönetet mondjon, nem azért, hogy Sisnakék fajtája szórakoztassa. Felállt és elrendezte a
párnákat, hogy kényelmesebben térdelhessen rajtuk, és figyelmesen hallgatott. A templom most
elcsendesült. Miért is jött ide? Igen, hogy köszönetet adjon. Balet apja gazdálkodó volt, de a
hükszósz táboron való rajtaütés óta Balet nem ismert mást, mint tiszteletet, ragyogást és
gazdagságot. A történet mára Théba legendáinak részévé vált. Őt és társait, bármerre mentek,
mindenhol úgy kezelték, mintha szentek lettek volna, akár a fáraó. Még az a ravasz kis
Hatsepszut is, aki ellenségeit kicselezve érte el, hogy fáraóként tiszteljék, a legnagyobb
udvariassággal és tisztelettel bánt velük. Azok a Dél Párducai, akik még éltek, minden fontos
katonai ünnepségen jelen voltak, és mindenhol ünnepelték őket.
Balet és társai meggazdagodtak. Földjeik voltak, hajóik, melyek a Níluson közlekedtek,
egészen a Nagy Zöldig, kincseik voltak elhelyezve az Ezüst Házában, termékeny birtokaik és
nagy udvarházaik voltak a város falain túl. Balet megházasodott, két fiút és három leányt
nemzett. A "fáraó jobbkezének" tartották. Ragyogó sírkamra várt rá és társaira a folyón túli
nekropoliszban. Meretszegeren aratott nagy győzelmük éjszakáján Balet őszintén hitte, hogy
elérte élete csúcspontját, és sosem fog többé ekkora veszéllyel szembenézni. Sosem fog ekkora
dicsőséget elnyerni többé. Olyan volt, mintha túljutott volna a Távoli Horizonton és az áldottak
mezején sétálhatott volna. Minden, ami ezután következett, csak második legjobb volt; a

hükszószok kiirtása során a Párducok sok dicső tettet hajtottak végre, de Balet sosem fogja
elfelejteni kimagasló győzelmük éjszakáját. Valami mégis rossz volt. Balet gyakran járt ide, hogy
kiderítse, mi az.
Felkelt és a falhoz sétált, ahol egy művész, a fáraó udvarának képzett festője drámai,
mozgalmas jelenetekkel ábrázolta a Párducok nagy győzelmét. Balet saját képmására mosolygott.
A festők persze, akár a költők, annyi szabadságot engedtek meg maguknak, amennyit csak
tudtak: a művész szerint Karnak és társai arannyal és ezüsttel ékesített fegyverzetet viseltek,
lábukon elegáns csizmákkal. Még harci kocsik is kísérték őket. Balet szemével követte a
festményt, ahogy már annyiszor tette. Minden jelenet a történet egy részét mesélte el: hogyan
ölték meg Meretszegert, aki igazi szörnyetegként volt ábrázolva, amilyen egy alvilági démon
vagy vérszívó lehet. Látta visszavonulásukat is: nem a sötétben osontak, hanem lassan haladtak
hátrafelé, egymás mellé tett pajzsokkal, felemelt lándzsákkal.
Balet hallotta, ahogy nyílik és csukódik a kápolna ajtaja, de nem nézett hátra. Lehunyta szemét
és imádkozott, hogy ne Sisnak vagy felesége térjen vissza. Valóban nem ők voltak. Ha Balet
megfordult volna, borzalmas látványban lehetett volna része: csuklyás, álarcot viselő alak
közelített felé egyik kezében tőrrel, másikban harci buzogánnyal, lábain nesztelen saruval. Olyan
halkan közeledett, hogy már egészen közel járt Balethez, mikor az idős tiszt úgy döntött,
megfordul...
A Háború Házában dolgozó írnok, Ipumer halálának több tanúja is volt. A nő, akivel együtt
lakott annak szép téglaházában a parfümpiac közelében, röviddel hajnal előtt ébredt fel arra, hogy
dörömbölnek a földszinti ajtón. Lamna, aki egy katona özvegye volt és kozmetikumok meg
parfümök készítéséből élt, kinyitotta szemét és felmordult. Hátára fordult, fejével a fejtámasznak
dőlt és felnézett a cédrusfa gerendás mennyezetre. Vagyonos asszony volt, mégis befogadta
Ipumert, mert beajánlották hozzá és mert megsajnálta. Na nem, ez nem volt teljesen igaz. Lamna
kövér arcán mosoly tűnt fel, és kezei lesiklottak meztelen lábai közé. Ipumer jóképű, kellemes
megjelenésű férfi volt, és a nő remélte, hogy egyszer talán enyeleghet vele a kertben,
megosztozhatnak egy kupa boron a virágos lugasban. Újra kopogtattak. Lamna morogva hunyta
le a szemét. Tanoncai és szolgálói a saját szobáikban aludtak a ház távolabbi végében, az öreg
kapus meg süket volt, akár az ágyú. Lelökte magáról a könnyű vászontakarót, és félrehúzta az
ágy körüli vékony függönyt, ami a szúnyogok ellen védte, aztán felhúzta egyszerű, nádból font
saruját, leakasztotta vastag köntösét a falba vert szögről, felvette és gondosan megkötötte övét.
Az ágy melletti asztalkához sietett, kevés parfümöt szórt a nyakára, és legszebb, illatos olajjal
átitatott parókáját vette fel. Nem volt ideje arra, hogy kifesse magát vagy ékszert vegyen fel, de
ha az árnyékban marad, talán Ipumer nem veszi észre rajta a ráncokat és szarkalábakat..
Újra dörömböltek az ajtón. Lamna sietve meggyújtotta az olajlámpást, és gyorsan a csiszolt
bronzlapra pillantott, ami tükörként szolgált. Elég elragadónak tűnt, és végül is, nem kell túlzásba
vinnie megjelenését – törődnie kellett a jó hírével, és nem akarta, hogy félreértsék, hogy egy
ilyen magányos órán ajtót nyit egy férfinak.
Felkapta az olajlámpást, kivette kulcscsomóját a ládából, kiment hálószobájából és lesétált a
két lépcsősoron. Lent, a kis előszobában alabástromlámpákbn égő olaj derengett, fölöttük kis
bronzfedő állt a tűzveszély elkerülése végett. Lamna nem mutatta ki, mennyire idegesíti a
dörömbölés az ajtón. Mély levegőt vett.
– Ki az? – kérdezte, bár jól tudta, ki van odakinn.
– Úrnőm, én vagyok az!
Lamna az ajtóhoz lépett és kipillantott a kémlelőnyíláson.
– Mi történt? – kérdezte.

– Úrnőm, kérlek, nyisd ki az ajtót. Rosszul vagyok.
Lamna egy asztalkára tette a lámpást és kinyitotta a zárat. A flörtölésre vonatkozó gondolatai
mind elillantak. Ipumer a veranda falának dőlt, egyik kezével gyomrát markolta, a másikkal a
nyálat és hányadékot törölte le szája sarkából. Vonzó, fiatal arca most sápadt volt, szeme alatt
sötét karikák látszottak, arcán izzadság csorgott.
– Úrnőm, rosszul vagyok.
Előretámolygott. Lamna a karjánál fogva megragadta. A férfinak különös, émelyítő szaga volt,
Lamnának ez később mindig az eszébe jutott, mikor szomszédaival kitárgyalta az ügyet.
– Ó, igen – emlékezett vissza –, azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben, nemcsak a
külseje miatt. Láttam már azelőtt is fiatalembereket, akik túl sokat ittak. A férjem se törődött
sokat azzal, hogy józan maradjon, de Ipumernek különös, visszataszító szaga volt.
– Mire hasonlított? – kérdezték mindig.
– Keserédes volt, mint a balzsamozóhelyiségek szaga.
Lamna felsegítette a fiatal írnokot a lépcsőkön és eltámogatta a szobájáig, ami nem volt
messze a nőétől.
– Istenek, segítsetek – mormolta a férfi –, rosszul vagyok. Azt hiszem, hányni fogok.
Lamna sietve továbbkísérte. Ez megtörtént már korábban is. Emlékezett arra a hányásra –
rossz epe, sötétzöld folyadék, ami bűzlött és csak víz és hamu szakszerű használatával lehetett
feltakarítani.
– Orvoshoz kell menned – mondta, míg segített a férfinak a szobájába jutni. Megpróbálta az
ágyra fektetni, de a férfi ellenállt.
– A székembe akarok ülni.
Lamna odasegítette a székhez, ami a szoba kitüntetett helyén állt. A párnázott bőrülésű és
háttámlájú szék egykor Lamna férjéé volt. Ipumer lerogyott. Lamna körbesietett, meggyújtva az
olaj lámpákat. Az írnok borzalmasan nézett ki, egyik saruját elvesztette, köntösét pedig, ami
olyan fehér és ropogósra keményített volt, amikor elment, most hányadék és sár mocskolta be. Az
asszony kisietett, majd egy tállal tért vissza, amit a férfi lába elé helyezett.
– Kérsz valamit enni vagy inni? – kérdezte.
Ipumer megrázta a fejét, kinyitotta a száját, de rögtön be is csukta. Előredőlt és hangosan a
tálba okádott, majd hátravetette fejét és vad tekintettel felnézett a mennyezetre. Lamna az ajtó
mellett állt és megpróbált nem figyelni az átható hányásszagra.
– Ipumer – mondta kérlelőn –, hol voltál? Ez nem az első dolog, hogy ilyesmi történik veled.
Hívjam Intefet, az orvost?
A fiatalember megrázta a fejét.
– Hamarosan jobban leszek.
Előredőlt, hogy hányjon. Lamna megtöltött egy kupát vízzel és letette Ipumer mellé, aztán
csak állt és idegesen figyelte a férfit. Az elmúlt hónapban kétszer is előfordult, hogy arra jött be
ide reggel a nyolcadik és a kilencedik óra között, hogy a fiatalember fájdalomtól vonaglik a
padlón. Ipumer mindkét alkalommal elmondta, hogy tört rá vadul a gyomorfájás, miközben
hazafelé tartott. A rohamok mindig elmúltak. Ipumer meglátogatta Intefet, az orvost, vett némi
orvosságot és a hányások abbamaradtak. Most előrébb hajolt és ünnepélyes arccal nézett fel
Lamnára.
– Úrnőm, sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam neked. Ha alszom egy keveset, jobban
leszek.
– Biztos vagy benne? Ne hívjam a barátnődet? – kérdezte Lamna.
– Nem, nem kell – rázta meg a fejét Ipumer. – Nem szeretném, ha ilyen állapotban látna.
Talán később.

Nem, persze hogy nem akarod, gondolta keserűen Lamna. Ipumer, amikor jól érezte magát,
rendkívül jóképű volt, középmagas termettel, határozott arcvonásokkal, mindig tiszta és
szalonképes, jó illatú, köntösei és sarui a legjobb minőségűek. Lamna gyakran gondolt a férfi
kapcsolatára egy másik özvegyasszonnyal, aki a közelben lakott. Felima vagyonos volt, kis
házzal és kerttel, de kicsi és vékony termete miatt nem lehetett különösebben szemrevalónak
nevezni. Csak a ravasz Bész isten tudhatta, mit látott benne Ipumer. Lamna megállt az ajtóban.
Milyen kár! Micsoda pocséklás! Felima volt az, aki könyörgött Lamnának, hogy adjon szállást
Ipumernek.
Dermesztő gondolat villant az agyába. Ipumer a legjobb kifőzdékben evett, azok az ételek
pedig, melyeket Lamna tudott nyújtani, mindig ízletesek és finomak voltak. Mi van, ha Ipumer
betegségét valami más okozta? Théba tele volt méregkeverőkkel. Lenn a vízparton a
Skorpióemberek és más szélhámosok árultak olyan kotyvalékokat és porokat, amelyek kiszívják
az életet az emberből és kiűzik káját testéből.
De hát a méregkeverő nem lehet Felima, aki inkább egér, mint asszony! Egyszer még át is jött
ide, hogy Ipumerrel együtt megigyon egy korsó sört a kis udvarban Lamna büszkesége, a
pálmaliget alatt. Lehetséges, hogy a fiatal írnok házasságot ígért az özvegynek, aztán faképnél
hagyta?
És mi a helyzet velem? Lamna egyre nyugtalanabb lett. Végül is ő kozmetikumokat készített,
arcfestéket és púdert a thébai hölgyek számára. Kis boltjában a földszinten voltak olyan
kotyvalékok, amelyek megölhetnek egy embert. Lehet, hogy a gyanú ujja őrá fog mutatni?
– Kérlek, hagyj magamra – szólalt meg Ipumer gyenge hangon, kezével az ajtó felé intve. –
Ha alszom egy keveset, jobban leszek.
Lamna engedelmeskedett, becsukva az ajtót maga mögött. Visszatért saját tágas, elegánsnak
tartott hálószobájába, ahol libatollal tömött matrac volt nádfonatú ágyán, skarlátvörös fejtámasz,
melynek két oldala kacsa formájúra volt faragva, bőrbevonatú székek, akácfa asztalok álltak, és
drágának tűnő dobozok és ládák tele Lamna ruháival. Az asszonyt azonban most mindez nem
érdekelte. Lámpát gyújtott.
Egy fiatal írnoknak, amilyen Ipumer is, nem lenne szabad ilyen hirtelen és rejtélyesen
megbetegednie. Lamna a vízórához lépett, ami a kőpárkányú ablak alatt állt kis állványon. Fogott
egy olajlámpást, belenézett a vízórába és úgy vélte, éjfél után kettő vagy három óra van. Leült
ágya szélére és megpróbálta leküzdeni idegességét.
A szomszédok csinosnak és háziasnak tartották Lamnát, és neki ez tetszett, mert igaz volt.
Mióta folyton siránkozó, kövér férje csendesen a Távoli Horizonton túlra távozott, Lamna
tiszteletre méltó életet folytatott, legalábbis mások felé ezt a képet mutatta. Pletykált a
szomszédokkal, eljárt a templomokba, imádkozott és áldozatokat mutatott be. Parfümjeit a
piactéren árulta, és minden héten átment a Nílus túlsó oldalára, hogy meglátogassa a kis sírboltot,
melyet férjével együtt vásároltak. Néha ételt és italt vitt magával, és barátokat hívott meg, akikkel
elfogyaszthatták ezeket az ételeket a sír hűvösében, majd bement megcsodálni a szarkofágot,
amely férje mumifikált holttestét rejtette, és holmijaikat, a szobrokat, ládákat és a ruhákat,
amelyeket arra az időre készített oda, amikor meghal és a végtelen nyugatra távozik.
Lamna megjátszotta a jámbor asszonyt. Áldozatokat mutatott be az isteneknek a
nekropoliszban, és mindig lehajtott fejjel, felemelt karokkal állt meg Ozirisz, a Nyugatiak Közt a
Legelső nagy szobra előtt, amely a holtak városába vezető utat uralta. Ezenkívül irányította az
üzletet, szobáit fiatalemberek egész sorának adta ki bérbe, akikről szomszédainak azt mondta,
baráti módon anyáskodik fölöttük. Mindig meghallgatta híreiket, örült győzelmeiknek és
egyszerű bölcsességeiben részesítette őket. Ipumer sem különbözött a többiektől. Igaz, az északi
Avarisz városából származott, és vonzóbb, jobb modorú volt, mint illett volna. Hamarosan

munkát kapott a Háború Házában mint írnok, és ismert lett a templomi heszetek körében, de épp
eléggé tiszteletreméltó volt. Az igaz, hogy szerette szépíteni múltját. Lamna kétkedését nem
mutatva hallgatta, hogyan szolgált a férfi Hatsepszut seregében, amikor a fáraó Mitanni ellen
vonult.
Az özvegyasszony igyekezett figyelmen kívül hagyni az agya hátsó rekeszében motoszkáló
kínzó gondolatokat. Bőbeszédűen fecsegett mindenkivel, saját magát is beleértve, de most, hogy
egyedül volt, gondolkodnia kellett. A fiatal Ipumer egyvalamiben különbözött a többi
fiatalembertől. Lamnának ezzel szembe kellett néznie, bármennyire is rossz előérzetei voltak vele
kapcsolatban. Az éjszaka meleg volt, Lamna mégis szorosabbra húzta a köntöst kövérkés vállai
körül. Ezt a titkot megtartotta, vagy legalábbis megpróbálta megtartani. Ipumer egyszer,
hónapokkal ezelőtt részegségében, míg forró lehelete az asszony arcát érte, bevallotta, mi az igazi
oka annak, hogy késő éjjelenként távozik és csak a kora reggeli órákban tér vissza. Lamna, aki
igazi minden lében kanál volt, szerette volna szorgos méhecskeként körülhordani a hírt, de még
neki is óvatosnak kellett lennie. Volt érzéke hozzá, hogy tudja, hol a helye Théba városában. Itt a
nagyok uralkodtak: Hatsepszut, aki egy isten megtestesülése volt; Szenenmut, a vezír, aki –
egyesek szerint – a fáraónő szeretője volt; a templomok főpapjai; a bírók, és mindenekfelett a
tábornokok. A Háború Háza egyre fontosabbá vált. Hatsepszut legyőzte ugyan ellenségeit, de
még mindig függött a Thébán kívüli seregektől, melyek a deltától a harmadik kataraktáig
mindenhol megtalálható erődökben állomásoztak. Hatsepszut, az isteni fáraó dicsőítette
Egyiptom hősi múltját. Mindenki ismerte a történetet, melyben Széth ezredének hősei, Dél
Párducai bátorságukkal, kegyetlenségükkel és merészségükkel nagy dicsőséget hoztak a fáraó
nagyapjának. Mikor először hallotta Ipumer híreit, Lamna nem hitte el. Ipumer ezen hősök
egyikének őzikeszemű lányába szeretett bele. Mi is a neve? Ó, igen, Nesratta, Pesedu tábornok
idősebbik lánya.
– Vezesse őt Thot az ő bölcsességével!
Lamna a mennyezet felé emelte karjait. Pesedu! A fáraó egyik gazdag és nagy hatalmú
kedveltje, akinek hatalmas főúri udvarháza volt Théba falain kívül, pompás kertekkel és
lugasokkal, libanoni cédrusból készült kapukkal, melyeket szolgák őriztek. Mégis megtörtént.
Ipumer és Nesratta kapcsolata hónapok óta tartott: titkos találkák zajlottak éjszaka, leveleket
küldözgettek egymásnak.
Lamna az ajkába harapott. Az igazat megvallva erőt vett rajta a kíváncsiság. Az utóbbi
időkben gyakran beosont Ipumer szobájába. A férfi gondatlanul nyitva hagyta fémládikáját,
melyben Nesratta túlzóan szenvedélyes leveleit tartotta. Lamnát meglepte és megdöbbentette a
fiatal nő hevessége: még verseket is írt. Hogy is szólt az egyik? Lamna megjegyezte az első
sorokat:
Szerelmem viszályt szít.
Hangja elemészti a szívemet.
Érintése fellázítja testem.
Csókjai lelkemet kínozzák.
Rejtekhelyeimen őrzöm és ölelem őt.
Lamna sóhajtott. Még egy heszet, egy templomi szolgálólány vagy városi kurtizán is pirulna
ilyen szavak hallatán. Néhány hónappal ezelőtt, röviddel az áradás után Nesratta apjával, anyjával
és húgával északra utazott, Memphiszbe. Nesratta levelet írt Ipumernek, melyben elnézést kért
tőle távollétéért, és könyörgött a férfinak, hogy ne kövesse. Lamna elfogta az üzenetet.
"A gyönyör nevében kérlek", írta Nesratta, "ne gyere utánam. Apám azt hinné, én hívtalak.

Elmondhatatlanul sajnálom, én lótuszvirágom, hogy bármerre megyek, sehol sem láthatlak.
Ígérem, hazatérésemkor az első dolgom az lesz, hogy meglátogatlak, és olyan örömökben
osztozunk majd, amelyet az Örökkévalóság Házában sem élhettél át."
Lamna elsápadt, amikor ezeket a szavakat olvasta. Szóval Pesedu nem bízott a lányában és
gyanút táplált a szerelmes fiatal írnokkal szemben? Lamna megijedt. Mindezt agya leghátsó
szögletébe tolta, elhatározva, hogy nem fog gondolni rá. Pesedu nagy hatalmú ember volt. Csak
füttyent, és verőlegények tucatjai állnak szolgalatára. Théba tele volt egykori katonákkal, és a
halál gyors lábakon jár. Ez történt Ipumerrel is? Lehet, hogy önteltségéért megbüntették? És
lehetséges, hogy a megtorlás árnyéka őt is eléri majd?
– Jobb vagy, mint a legfinomabb bor, édesebb, mint a legfrissebb méz – mormolta Lamna.
Igen, ez is egy sor volt a versből, amit Nesratta írt. Kapcsolata Ipumerrel valószínűleg nem
csak flört volt, biztos, hogy eggyé váltak valahol a csillagos égbolt alatt.
Lamna diszkréten tudakozódott a templomi előudvarokban és a piacon. A parfüm- és
kozmetikumkészítők persze mindig könnyedén össze tudták gyűjteni a pletykákat a nagyokról,
akik az Évmilliók Háza árnyékában éltek. A tábornokok, papok és főírnokok feleségei mindig
újabb módokat kerestek arra, hogy szépítsék magukat. A fiatal Hatsepszut eleganciája irányította
a divatot, és az udvarbeli hölgyek mind igyekeztek utánozni őt. Lamna eleinte nem járt sikerrel,
de végül sikerült megtudnia, hogy Nesratta botrányba keveredett: viszonyáról már fecsegtek,
titokban szaftos pletykákat terjesztettek helytelen viselkedéséről.
Lamna hangot hallott és megfordult. Annak ellenére is, hogy ágya az emeleten volt,
óvintézkedéseket kellett tennie a kígyók és patkányok ellen: macskazsírral kente be a
szemöldökfákat, és mind saját szobáját, mind a fiatal írnokét befüstölte gazellahús, tömjén és
terpentin keverékével.
"Ezt újra meg kell tennem", gondolta.
Kényelmesebben helyezkedett el az ágyon, és gondolatai visszatértek a fiatalemberhez, aki
miatt úgy aggódott. Ipumer gyakran eltűnt késő éjszakánként. A mai volt a harmadik alkalom,
hogy betegen tért haza, kegyetlen gyomorgörcsökre panaszkodva. Ez nem lehet baleset vagy
véletlen.
Lamna hátradőlt, kövér lábait felemelte az ágyra, arca a fejtámaszhoz nyomódott. Arra
gondolt, lemegy megnézni, minden rendben van-e, ehelyett azonban nyugtalan álomba merült.
Három órával később szolgálója ébresztette fel egy kupa borókával ízesített, vizezett sörrel és
frissen sült puha kenyérrel. Lamna sietve evett és ivott, megmosakodott a tál illatosított vízben,
amit a szolgálólány hozott, felöltötte egy nem túl drága ruháját, lábát elnyűhetetlen piaci sarujába
csúsztatta és elhagyta szobáját. Ipumer ajtaja nem volt bezárva. Lamna megkönnyebbült, mikor
benyitott és a férfit az ágyon fekve találta, felhúzott térdekkel, egyik kezét a gyomrán nyugtatva.
A szoba bűzlött, de a férfinak legalább arra volt esze, hogy a tálat az ágy közelében tartsa. Lamna
odament hozzá. Ipumer arcát izzadság bontotta, szemei félig nyitva voltak.
– Ipumer, hogy érzed magad? Elküldjek az orvosért?
– Ne, nem kell – nyögte az írnok. – Még túl korán van.
Lamna lábujjhegyen kiment a szobából, végigsietett a folyosón, aztán fel a lépcsőn, a ház
tetejéig. Idegessége egyre fokozódott. Körülnézett. A nap, a tüzes aranykorong felkelőben volt,
sugarai ragyogtak a különböző templomok és paloták arany- és ezüsttetejű obeliszkjein. Alatta az
utcán felbőgött egy szamár. Egy tevehajcsár válogatott sértéseket kiabált egy kocsi felé, ami
elállta az útját. A beszéd alapzaja emelkedett. Lamna letérdelt imaszőnyegére és szemét lehunyva
könyörgött az istenek oltalmáért. Kedvező nap ez a mai? Igen, hiszen ma van a csúf törpeisten,
Bész ünnepe! Előző nap Lamna megfeledkezett imáiról, és most idegesen érintette meg ajkát.
Nem volt-e a tegnapi nap Széth által átkozott? Lamna ráébredt, hogy minden segítségre szüksége

lehet, és észak felé fordulva megpróbálta érezni a hűvös reggeli szellőt, Amon leheletét, de nem
tudott odafigyelni rá.
Visszament a földszintre és a betegre nézett. Ha lehetséges, még rosszabbul nézett ki. Lamna
úgy döntött, ebből elég. Feltette hétköznapi parókáját, felvette kis napernyőjét és vörös fonott
kosarát és kiment az utcára, ahol már nyüzsögtek a kereskedők és házalók; fiatal fiúk és lányok
siettek a terekre, ahol egy-egy vándorírnok taníthatja őket. A sarkon két borbély vitatkozott,
melyik a legjobb hely arra, hogy bódéjukat felállítsák. Lamna végigment egy utcácskán, át egy
kapun, áthaladt egy hervadó kerten és bekopogott az ajtón.
Intef, az orvos kinyitotta az ajtót, és aszott, majomszerű arcát Lamna felé fordította. Az
asszony látta, hogy ivott: köntösén vörösborfoltok éktelenkedtek, arca és álla borotválatlan volt.
Az orvos kierőszakolt egy mosolyt. Lamna a piaci árnál olcsóbban szokta adni neki a porokat, és
időnként megittak egy korsó bort együtt. Lamna nagyon ügyes tudott lenni, ha az embernek
kikapcsolódásra volt szüksége.
– Miben segíthetek? Mi történt?
Lamna gyorsan leírta neki az Ipumeren jelentkező tüneteket. Az orvos becsukta az ajtót, aztán
visszajött, és nem sokkal később Lamna mákgubókivonattal és gyógynövénytapaszokkal tért
haza. Ipumer azonban mindkettőt elutasította, és Lamna nem tehetett mást, mint hogy hallgatta az
írnok keserves nyöszörgését.
– Menj, hívd ide Intefet, az orvost! – parancsolta végül Lamna a szolgálójának.
Kicsivel később az orvos megérkezett, némileg tisztábban, mint amilyen korábban volt.
Berontott az írnok hálószobájába, a betegre nézett és mormogott valamit a bajusza alatt, aztán
feltűrte köntöse ujját és leemelte a tetőt a kosárról, amit magával hozott. Az asztalra helyezte
Thot isten kis szobrát, elmormolt néhány varázsigét és szólt Lamnának és a szolgálójának, hogy
segítsenek neki elkészíteni egy gyógyszert, amely mákból, légypiszokból, gyantából és mézzel
kevert méhviaszból állt. Néhány csepp olajat kevert a szerbe, majd mozsárjában összetörte.
Lamna kedvenc libája betévedt a szobába, de az orvos kizavarta.
– Nem szabad állatnak bejönnie – morogta. – Ez is hozzátartozik az orvossághoz.
Ipumer hol magához tért, hol újra elvesztette az eszméletét. Arca borzalmasan nézett ki:
sápadt volt, orcái elkékültek. Időnként levegőért kapkodott, és minél több keveréket próbált az
orvos leerőltetni a torkán, annál rosszabbul lett. Intef elveszítette a türelmét.
– Ezt nem hiszem el!
Ahogy az orvos félrehúzta a fiatal írnok köntösét, Lamna megpillantotta a foltokat a férfi
mellkasán és gyomrán, és látta, hogy a lepedő összemocskolódott. Intef újra betakarta Ipumert,
aztán állt és nézte. Ipumer teste rázkódni kezdett. Lamna épp eleget tudott ahhoz, hogy felismerje
a halálhörgést.
– Semmit nem tudok tenni! – jajgatott Intef.
– Megmérgezték – jelentette ki Lamna.
– Milyen méreggel? – kérdezte Intef.
– Nem tudom – suttogta Lamna rekedten –, de ezt nem mocsárláz, fertőzött étel vagy piszkos
víz okozta. Megmérgezték és meg fog halni.
Ipumer most már egész testében rázkódott az ágyon, mellkasa emelkedett és süllyedt, szemei
kifordultak. Ajkai egy szót próbáltak formálni.
– Nesratta!
Teste újra megrázkódott, aztán elernyedt, feje oldalra fordult, szemei kimeredtek, szája tátva
maradt. Intef letakarta a takaróval, és Lamna sírni kezdett, bár nem tudta, saját maga miatt sír-e
vagy a fiatalemberért, akinek borzalmas halálát végignézte. Intef megragadta az asszony vállát.
– Most mi lesz? – kérdezte.

– El kell küldenünk valakit a Holttestek Őréért – felelte Lamna. – Ipumert a
balzsamozókamrákba kell vitetni, a Széth temploma alatti Halál Házába.
Intef kelletlenül beleegyezett. A törvény egyértelmű volt: mindenkit, akit feltehetőleg
megmérgeztek, meg kell vizsgálniuk a templomi orvosoknak Széth templománál, a Halál
Házában.
– Félek – suttogta a nő.
Intef gyengéden megveregette a vállát.
– Nincs mitől félnünk.
Lamna látta a férfi szemében, hogy nem mond igazat.
– Hallottad, mit mondott Ipumer – tiltakozott. – Nesrattát említette.
– Ki az? – kérdezte Intef azonnal.
Lamna arra gondolt, az orvos biztosan tudja, kicsoda Nesratta, de azért gyorsan, suttogva
elmagyarázta. Időnként félelemmel eltelve a holttestre pillantott, amin kezdett beállni a
hullamerevség a bepiszkolódott vászontakaró alatt. Intef hallgatta, és megpróbálta palástolni
idegességét.
– Valaki még meg fog halni ezért – vonta le a következtetést sötéten Lamna. – És tudod, mi a
méregkeverők büntetése? Élve eltemetik őket kinn a Vörös Földön!
Első fejezet
– Ez a nő halált érdemel, uram.
Valu, a fáraó szeme és füle, Théba városának főügyésze kényelmesen térdelt egy párnán,
hideg, fekete szemei a trónszerű székén ülő bírót fürkészték. Előtte egy gyönyörűen faragott
szantálfa asztalka állt, rajta a könyvek és tekercsek, melyekben a fáraó törvényei és határozatai
álltak. Az alacsony, testes Valu arca szigorú volt, ajkait összeszorította, kezeit térdén nyugtatta,
körmei finom anyagú köntösébe mélyedtek. Nyakában hivatalának jelképe, egy aranylánc lógott,
egyik fülcimpáját ezüst fülbevaló ékítette, csuklóin és ujjain értékes karperecek és gyűrűk
ragyogtak.
Jól felkészült erre az ügyre. A fáraó törvényeit be kell tartani; igazságot kell szolgáltatni. Valu
érezte, hogy háborog a gyomra, de nem figyelt rá. Mögötte az ajtónyílásban szolgái gyülekeztek:
orvosa, aki gyógyszereket hordott magánál, hogy enyhítse görcseit, és székhordozója, aki a
hordozható latrinát cipelte a főügyész után mindenhová. Valu gyomra és belei a saját és családja
állandó aggodalmának tárgyát képezték, időnként zavarba hozták, és az emberek előszeretettel
pletykáltak róla. Mindazonáltal gyengélkedései nem tompították Valu borotvaéles elméjét és
nyelvét, mely csípős és éles volt, mint egy kobráé. A harmincas évei elején járó Valu nem sokat
törődött a védőügyvéddel, aki messze, tőle jobbra ült a vádlott mellett. Meretel okos írnok volt,
tudhatta a törvényt, lehetett nagyra tartott tudós az Élet Házában, de itt, a bíróság előtt, a
csatamezőn bátorságát kellett bemutatnia.
Valu szemügyre vette valódi ellenfelét, Amerotkét, a Két Igazság Csarnokának főbíráját.
Amerotke méltó ellenfél volt. Úgy ült, mint egy faragott szobor. A Valuval egyidős Amerotkénak
szigorú arca volt, mélyen ülő, tűnődő szemei, vékony orra és ajka, mely tudott kedvesen
mosolyogni és nevetni, de gyorsan össze is tudta préselni őket, ha nemtetszést akart kifejezni.
Higgadt, gondolta Valu, igen, ez volt a legtalálóbb kifejezés Amerotke úrra, a fáraó barátjára, aki
bizalmas viszonyban állt Szenenmuttal, Egyiptom vezírjével és első miniszterével.
A bíró hófehér vászonba öltözött, amit aranybojtok szegélyeztek. Feje simára volt borotválva,
leszámítva azt a sötét hajfürtöt, ami jobb füle mellett lógott. Vállain aranyszín kabát volt, a fáraó

ajándéka, rajta Maatnak, az igazság istennőjének jele. Nyakában hivatalának remekbe szabott
jelképe lógott, egy finoman megmunkált, napkorong formájú aranymedál, mely Maat istennőt
ábrázolta, kezében az igazság tollát tartva, ahogy atyja, Ré isten előtt térdel. Amerotke bal
csuklóján egy karperecen ugyanez a jelvény volt, ujjain hivatalának gyűrűi Thotot, az írnokok
istenét, Maatot és az ítélet istenét, Anubiszt ábrázolták. Valu alig leplezett irigységgel szemlélte
ezeket a csecsebecséket. Egy napon ő is bíró lesz – talán ott fog ülni majd, és a fáraó nevében
igazságot oszt. Most azt kívánta, bár megszólalna Amerotke, mert tudnia kellett, mit gondol a
bíró erről a botrányos mérgezési esetről, ami oly sok szaftos pletykára adott okot Théba
templomaiban, házaiban és piacain.
– Halált érdemel – ismételte Valu előredőlve és enyhén meghajolva.
– Mind halált érdemlünk, Valu, mindannyian úgy végezzük. Most azért vagyunk itt, hogy a
fáraó nevében igazságot tegyünk.
Amerotke belekezdett a szertartásba, a lassú táncba, amely érvek, ellenérvek, bizonyítékok és
ellenkező bizonyítékok vad kavargásához vezet majd. Valu bólintott. Amerotke nem fogja
elárulni, mit gondol.
– Bíró uram – Valu feltűrte köntösének ujjait –, az eset elég egyszerű. Az érveink világosak, a
bizonyítékaink hathatósak. Folyó évszak negyedik hónapjának harmadik napján Ipumer, egy
katonai írnok a Háború Házából elhagyta szálláshelyét, és a kora reggeli órákban tért vissza heves
gyomor- és bélgörcsökre panaszkodva. Szállásadónője gondoskodása és az orvosi kezelés
ellenére borzalmas kínok közt meghalt – Valu hatásszünetet tartott. – Testét a Halál Házába
vitték, ami Széth temploma alatt van, ahol a törvény előírásainak megfelelően az Életház orvosai
megvizsgálták. Arra az eredményre jutottak, hogy Ipumert egy olyan mérgező főzet ölte meg,
amit egy bizonyos fajta halból készítenek, és ritka ebben a városban.
Valu szünetet tartott és jobbra pillantott. Amerotke fő tanácsadója és a kérelmek őrzője,
valamint írnokaik, köztük Amerotke rokona, Prenhoe párnákon ültek, combjukon írótáblát tartva,
és buzgón lejegyeztek minden szót, hűen megörökítve mindent, ami történt és elhangzott.
– Azt is tudjuk bizonyítani – folytatta Valu megemelt hangon, miközben megfordult és
Nesrattára mutatott, aki egy párnán térdelt a védőügyvéd, Meretel mellett –, hogy a vádlott több
alkalommal is ugyanilyen mérget vásárolt egy Skorpióembertől a gyógynövények piacán, nem
messze a Nílus nagy ingoványától – Valu visszafordult és széttárta kezeit. – Amerotke uram, az
ok-okozati összefüggés egyszerű – Valu továbbra is kézmozdulatokkal emelte ki mondanivalóját.
– Ipumert ez a méreg ölte meg. Gyakran eljárt hazulról éjszaka, és tudjuk, hogy viszonyt tartott
fenn ezzel a fiatal nővel. Tudjuk, hogy ez a nő belefáradt abba, hogy a férfi folyton kérleli.
Tudjuk, hogy vett olyan mérget, ami megölte Ipumert. Bíró uram, az ügy világos. A vádlott,
Nesratta, bűnös mérgezéssel elkövetett gyilkosságban. Gonoszul kitervelte a fiatal írnok halálát.
Megérdemli, hogy a törvény teljes szigorával sújtson le rá és kivégezzék! Temessék el élve kinn
a Vörös Földön!
Valu drámai szavai kiáltásokat és morgásokat csaltak elő nemcsak az őrökből és szolgákból,
akik mögötte álltak az ajtónál, hanem a nézőkből is, akik Amerotkétól balra ültek az Igazság
Csarnokának rovátkolt, díszes oszlopai mögött. Valu Nesratta aggódó apjának, Pesedunak az
arcára pillantott és kihúzta magát. Ő maga egy paraszt fia volt, és azért emelkedett magasra, mert
az istenek megérintették a szívét, olyan jártassá tették a törvény dolgaiban és az érvelésben, hogy
elnyerte Szenenmut pártfogását. Valu, mint főügyész, bárki ellen vádat emelhetett egész
Thébában, ő volt a fáraó igazságszolgáltatásának keze, de ember is volt, és titokban ínyére volt a
lehetőség, hogy megtámadhat valakit, aki hatalmas és gazdag.
– Hallom, amit mondasz, Valu úr.
A főügyész összeszedte magát. Amerotke kezeit a térdén nyugtatva enyhén előrehajolt.

– Azért vagyunk itt, hogy igazságot szolgáltassunk a fáraó nevében, tehát a bíróság egyelőre
nem nyilvánít véleményt. Bizonyítékra van szükségünk, Valu uram.
– Bizonyítékra? – Valu igyekezett gúny nélkül válaszolni.
– Igen, Valu uram, bizonyíték. Nem így van, Meretel? – Amerotke a fiatal védőügyvédre
nézett, aki élénken bólogatott.
– Uram, nem vitatom – felelte Meretel –, hogy Nesratta úrnőnek, szóval – szünetet tartott,
mert többen felnevettek –, kapcsolata volt az elhunyt írnokkal. Nem vitatjuk, hogy Ipumer halálát
méreg okozta. Nem kételkedünk Valu úr azon állításában, mely szerint Nesratta úrnő vásárolta a
mérget egy Skorpióembertől – Meretel szünetet tartott. – Ugyanakkor, ezt kijelentem és
megesküszöm rá, hogy Nesratta úrnő sem közvetlenül, sem közvetve nem adott be ilyen mérget
Ipumernek.
Amerotke Nesrattára nézett. A lány egy párnán térdelt, gyönyörű fehér ruhát viselt és
nyakában karneol nyakláncot, csuklóján és ujjain ékszereket. Dús, fekete, olajjal átitatott parókája
vállára hulló fürtökkel keretezte arcát. Bájos, finom arcvonásai voltak, sötét, kifejező szemei és
olyan ajka, amit minden férfi szeretne megcsókolni. Nem úgy nézett ki, mint egy méregkeverő. A
bíró rámosolygott, sajnálta a lányt, aki éppolyan hűvösen elegáns volt, mint felesége, Nofret;
kiegyensúlyozottsága és nyugodtsága valószínűleg erős jellemet és makacsságot rejtett.
Amerotke alapos nyomozást végzett, mielőtt a tárgyalás megkezdődött. Megtárgyalta az ügyet
Nofrettel, mikor egész Thébát a botrány foglalkoztatta. Sajnálta a vádlottat; mire az ügy véget ér,
akár bűnös, akár nem, jó hírneve romokban hever majd és nemes családjának becsületén folt esik.
– Uram? – kérdezte Nesratta, hangja alig volt több suttogásnál.
– Az éjszakán, amikor Ipumer meghalt – mondta Amerotke –, meglátogatott téged?
Találkoztál vele?
– Nem, uram.
– Esküt tettél – emlékeztette Amerotke –, megesküdtél ezekre a szent tekercsekre az istennő
színe előtt. A hamis esküért borzalmas büntetés jár, akár férfi követte el, akár nő, akár nemes,
akár közember.
– Nem találkoztam Ipumerrel – Nesratta hangja erőteljesebbé vált. – A halálakor már legalább
öt hete nem találkoztunk.
– Tudod, miért ment el otthonról azon az éjszakán és az azt megelőzőkön ?
– Nem, uram.
– De írt neked, nem?
– Állandóan, uram, találkozásért könyörögve vagy szerelmét hangoztatva – Nesratta hangja
nyugodt maradt. – Néha válaszoltam neki, néha nem.
– És a méreg? – kérdezte Amerotke. – Miért van egy fiatal úrinőnek szüksége ilyen ártalmas
szerre?
– Azt a szert rengeteg dologra lehet használni, uram, ezt bármelyik Skorpióember
megmondhatja neked. Szépítkezésre éppúgy használható, mint értékes ruhák tisztítására.
– Csend legyen!
Amerotke felemelt kézzel hallgattatta el a nevetést, amely Nesratta szavait követte, egyúttal
felhasználta az alkalmat, hogy a csarnok végébe pillantson, ahol szolgája, Szhufoj állt, kezében
Amerotke napernyőjével, mohón igyekezve felhívni magára gazdája figyelmét. Ami azt illeti,
annyit ugrált, hogy Aszural, a templomi őrség parancsnoka, Amerotke távoli rokona a kis ember
állára tette a kezét, hogy maradjon már nyugton. Szhufoj élénken bólogatott. Amerotke elküldte,
hogy nézzen körül Théba gyógynövényárusai között, hogy rájöjjön, mire lehet használni ezt a
szert. Úgy tűnt, Nesratta igazat beszélt.
– Uram – szólalt meg Valu –, ezt nem vitatom. Sok mérget lehet másra is használni a

gyilkoláson kívül, de nem különös, hogy Nesratta úrnő, aki meg akart szabadulni Ipumer
írnoktól, éppen ezt a szert vásárolta meg többször is – és Ipumer több éjszakai látogatásáról is
öklendezve és hányással küszködve tért haza?
Amerotke csendet parancsolt. Elégedett volt azzal, hogy az eset körvonalai tisztázódtak. Most
már minden a bizonyítékoktól függött. Ha Valu bizonyítani tudja, hogy Ipumer találkozott
Nesrattával azon az éjszakán, amikor megbetegedett, akkor lehet, hogy el kell ítélnie a lányt. De
ha nem...?
Amerotke most engedélyt adott mindkét oldal tanúinak a beszédre: orvosok jöttek a Halál
Házából, a Skorpióember, aki eladta a mérget. Lamna, akinél Ipumer lakott, Felima, a fiatal írnok
bizalmasa. Meretel tanúk egész sorát tudta beidézni, köztük szolgálólányokat Nesratta úrnő
háztartásából, de az ügyön nem változtattak. Nem fért hozzá kétség, hogy hosszú ideig tartó
kapcsolat állt fenn a vádlott és az áldozat között, de semmi nem bizonyította Nesratta bűnösségét.
Amerotke hagyta Valunak és Meretelnek is, hogy kérdéseket tegyenek fel. Néha
rendreutasította valamelyiküket, máskor beavatkozott, végül úgy érezte, a bíróság olyanná vált,
mint a farkát körbe-körbe kergető kutya, a két szálon futó érvelés úgy haladt előre, ahogy két
hadsereg vonul egymással párhuzamosan, de egyszer sem találkoznak vagy csapnak össze.
Amerotke Valut fürkészte. A főügyész ravasz volt és minden hájjal megkent, akár egy mongúz.
Amerotke gyanította, hogy Valu igyekezett kihangsúlyozni a tényt, hogy Ipumer és Nesratta
szeretők voltak, és hogy a lány vásárolt olyan mérget, amitől a férfi meghalt. Amerotke balra
pillantott, az oszlopcsarnokon át a templomi kertekre, a dús zöld fűre, amit a Nílusból idevezetett
csatornákból öntöztek. A szökőkútra nézett, és megpillantott egy őzet, amint egy szikomorfa ágai
alatt legelészett. A látvány megnyugtató volt.
– Amerotke uram!
A bírónak nem tetszett a főügyész mosolya.
– Van még egy tanúm.
– Biztos voltam benne – felelte szárazon Amerotke. – Akkor legjobb, ha behívod.
A templomi szolgák egy eléggé piszkos, zilált külsejű férfit vezettek be. Köntöse foltos volt és
derekán egy egyszerű kötéllel kötötte meg, de saruja jó minőségű volt. Az, ahogyan járt, kezében
kőrisfa botot himbálva, azt mutatta, hogy gyakran járt gyalog, talán házaló volt vagy
vándorkereskedő, aki a Théba környéki falvakban árult vagy csereberélt. Magas volt, sovány,
arca napégette, de szemei élénken ragyogtak. A főtanácsadó feljegyezte a tanú eskütételét, és a
házaló letérdelt a párnákra. Valu bemutatta a bíróságnak.
– Mondd el a bíró úrnak – mondta a főügyész –, hol voltál és mit láttál azon az éjszakán,
amikor Ipumer meghalt.
– Késő estig dolgoztam – a házaló hangja visszhangzott a teremben. – Emiatt nem értem
vissza a városba, mielőtt bezárták a kapukat. Nem volt nálam igazolás vagy engedély, ezért
elhatároztam, hogy kinn várok.
Amerotke bólintott. Gyakran történt ilyesmi: amint megkezdődött a kijárási tilalom és
megfújták a kürtöt, a kapukat bezárták. Az utazóknak, amilyen a házaló is volt, maguknak kellett
szálláshelyről gondoskodniuk.
– Elindultam visszafelé az úton – mondta a házaló. – Az éjszaka gyönyörű volt, telihold
ragyogott az égen. A csillagok...
– Köszönjük – szakította félbe Amerotke.
– Egy ligetet kerestem, ahol aludhatok – folytatta a házaló, nem véve tudomást Amerotke
szarkazmusáról. – A csomagjaim nehezek voltak. Ismertem a falon túli udvarházakat: kapuik
mindig zárva voltak, de valahol az árnyékban egy hozzám hasonló utazó mindig találhatott puha
szálláshelyet egy fa alatt, biztonságban a tolvajoktól vagy rablóktól. Találtam is ilyen helyet.

– Hol? – kérdezte Amerotke.
– Pesedu tábornok házának közelében.
– Honnan tudod, hogy az ő háza volt?
– Ismerem a házat, uram, mint a tenyeremet. Mint mások, én is az Arany Gazella Házának
hívom a kapura festett jel után.
– Igen, tudom – mondta Amerotke. Gyakran elhaladt emellett a pazar villa mellett, amikor a
városba tartott vagy elhagyta a várost.
– Nos, uram, amint tudod, a kapuk az útra nyílnak. Továbbmentem a fal mellett egy kis
ösvényen. Egy csatorna van arrafelé, a folyó vizét vezeti be a házhoz. Datolyapálmák nyújtanak
árnyékot. A fű puha, nem napszítta. Gyakran telepednek le ott utazók, de aznap éjjel üres volt.
Letettem csomagjaimat és kényelmesen elhelyezkedtem. Ekkor lépteket hallottam és felnéztem.
– Hány óra volt?
– Uram, nem sokkal azelőtt zárták be a városkapukat, tehát kicsivel éjfél után lehetett.
– És kit láttál?
– Egy fiatalembert, Ipumer írnokot. Megmutatták nekem a holttestét. Nagyon sietett. Egyik
kezében bot volt, és volt nála egy borostömlő és egy bőrtáska a vállán átvetve. Ó, gondoltam, itt
megy egy szerető. Láttam az arcát a holdfényben. Meglehetősen boldognak és egészségesnek
tűnt, halkan énekelt. Kíváncsiságomban követtem az ösvényen. A falban van egy kiskapu, olyan
szűk, hogy a szolgák a tű fokának hívják. Ez a kapu kinyílt, és egy alak lépett ki.
– Láttad, ki volt az?
– Nem, uram. Ipumer köszöntötte ezt a személyt, és hallottam a suttogásukat.
– Férfi vagy női hangja volt?
– Nem tudom, uram, de csókolóztak.
Amerotke csendet intett.
– De az is lehet, hogy férfi volt?
– Miért ne, uram?
– Nézd meg a gyanúsítottat – parancsolta Amerotke. – Állítanád azt, hogy biztosan ő volt?
Emlékezz, esküt tettél! Ennek a fiatal nőnek az élete függhet a vallomásodtól.
Amerotke Valura nézett. Ha trükkökről és ügyes fogásokról volt szó, nem bízott a
főügyészben, de Valuban volt annyi tisztesség, hogy nem adott szavakat egy tanú szájába.
– Nem tudom megmondani – a házaló esdekelve nézett Amerotkéra. – Igazán nem tudom,
uram. Nőnek tűnt, és kéz a kézben sétáltak el.
– Azután mi történt?
– Uram, visszatértem a holmimhoz és hálóhelyemhez. Nem tudtam aludni. Sok idő telt el
azóta – a házaló habozott –, hogy utoljára nővel háltam. A torkom kiszáradt, a hasam üres volt.
Irigyeltem az írnok szerencséjét.
– Tehát ébren feküdtél?
– Igen, uram.
– És a szeretők visszajöttek?
– Körülbelül egy óra múlva. Hallottam a hangjukat. A kapu kinyílt, aztán Ipumer visszafelé
jött az ösvényen.
– És milyennek tűnt?
– Életerősnek és elégedettnek.
Amerotke széke magas támlájának támasztotta fejét.
– Uram – Valu hangja selymes volt, mégis teli rosszindulattal –, Ipumer teljes bizonyossággal
meglátogatta a vádlott házát aznap éjjel, amikor meghalt. A lány éppúgy találkozott vele, mint
azelőtt.

– Uram, ez nem igaz! – kiáltott fel Nesratta. – Hallottad a szolgálóm tanúvallomását, ahogy a
portásunkét is.
– Igen, hallottam – bólintott Amerotke, és a tanúra pillantott. – A vádlott fenntartja, hogy nem
hagyta el a házat vagy a hálószobáját, és ezt a szolgálólánya és a portás is megerősíti.
A házaló grimaszt vágott és széttárta karjait. Nesratta Meretellel sugdolózott.
– Uram, egy tanúnk is van.
– Még nem fejeztem be! – tiltakozott a házaló.
– Folytasd!
– Ipumer elment mellettem. Kicsivel később a kiskapu újra kinyílt, valaki kijött rajta és
elindult ugyanabba az irányba, amerre a másik kettő, de aztán visszatért.
Amerotke trónszerű széke karfájára könyökölt és megvakarta az arcát.
– Tisztán láttad ezt a személyt?
– Nem, uram, de minden bizonnyal nő volt. Erős parfümillatot éreztem az éjszakai levegőben,
és a parókáját is láttam.
– És az előbbi alaknál nem láttad ugyanezt?
– Nem, uram, de ekkor már nem volt olyan sötét, és enyhe szellő is fújt.
Amerotke előredőlt.
– Ipumer méregtől halt meg, tehát valamit ennie vagy innia kellett. Gondolod, hogy vitt
magával ételt?
– Egy borostömlőt láttam nála.
– És az első alaknál, aki kilépett a kapun? – kérdezte tovább Amerotke. – Voltak nála kupák,
tálca vagy étel?
– Nem lehetett, uram. Rögtön összeölelkeztek és csókolóztak.
– De ez furcsa – erősködött Amerotke. – Ipumer lement az Arany Gazella Házához és
találkozott valakivel. Elismerem, hogy ez a valaki mérgezhette meg, de akkor lennie kellett volna
nála ételnek, kupának vagy tányérnak.
Kijelentését csend fogadta.
– Rejtélyes – folytatta Amerotke. – Két alak hagyta el az Arany Gazella Házát: egy azért, hogy
találkozzon Ipumerrel, egy pedig követte – Nesrattára mutatott. – Emlékezz, esküt tettél. Mondd
el újra, mit csináltál azon az éjszakán.
– A hálószobámban voltam az emeleten. A szolgálóm a szoba előtt aludt egy priccsen.
Hallottad a vallomását, és a kapusét is, aki a háznak abba a részébe vezető kaput őrzi...
– Van ott egy ablak – vágott közbe Valu.
– Nem vagyok kígyó – vágott vissza Nesratta. – Uram, azok ablakok ugyan, de rács van
rajtuk.
– Tehát – felelte a bíró – ahhoz, hogy elhagyd a szobádat, el kellett haladnod a szolgálód
mellett.
– Igen, és ő nagyon éberen alszik.
– Aztán le kellett menned a földszintre úgy, hogy ne vegyen észre a kapus? – Amerotke az
ujjain számolt. A szolgálót és a kapust is beidézték, és mindketten letették az esküt. Mint a
bíróságra beidézett emberek általában, halálra voltak rémülve. Amerotke biztos volt benne, hogy
igazat mondtak.
– Tehát ki lehetett ez a két rejtélyes alak, akik találkoztak Ipumerrel?
Amerotke jobbjára pillantott. Pesedu egy széken ült az oszlopok mögött, mellette húsos arcú
felesége és Nesratta húga, egy magas, csinos lány, aki nem lehetett több tizennégy évesnél.
– Valu uram, van egy kérdésem számodra – folytatta a bíró. – Alapos kutatást végeztél,
mielőtt ez az ügy a bíróság elé került volna. Voltak Ipumernek más barátai, ismerősei is Pesedu

tábornok házában?
Valu megrázta a fejét.
– Ismerték, de gyűlölték.
Beleegyezés halk moraja hallatszott Pesedu tábornok és a körülötte ülők felől.
– Tehát nem valószínű – folytatta Amerotke –, hogy más is kiment volna, hogy ilyen
szeretetteli üdvözlésben részesítse?
– Nem valószínű, uram. Azonkívül Nesratta úrnő egyvalamiben nem volt őszinte. Én is jártam
az Arany Gazella Házában. Nesratta úrnő fényűző hálószobája északi fekvésű. Igaz, hogy az
ablakokon rács van, de egyiküknek fonott kerete van, amit ki lehet venni és visszarakni.
Valu figyelmen kívül hagyta Nesratta tiltakozását.
– Nesratta úrnő – Valu óvatosan választotta meg szavait – fiatal és izmos. A szobájában tűz
esetére tart egy kötéllétrát.
Nesratta nyugtalan volt. Valu mindvégig birtokában volt ennek az információnak, de titokban
tartotta. Amerotke látott már ilyet: Valu eljátszik ellenfelével, hamis biztonságérzetbe ringatja,
aztán lecsap.
– Uram – Meretel, az ügyvéd felemelte kezét –, Nesratta úrnő megfeledkezett a farácsról,
hallottuk azonban a tanúkat. Nesratta úrnő szolgálója éber alvó. Egy farács eltávolítását és egy
kötéllétra leeresztését meghallotta volna. A kert talaja puha. Nesratta úrnő lába és saruja piszkos
lett volna. Ezenkívül a szolgáló észrevehette volna...
– Képtelenség! – szakította félbe Valu. – Nesratta úrnő meg tudja mosni a lábát és a saruját,
nem? És ami a család alkalmazottainak a vallomását illeti... – Valu elfintorodott.
Az írnokok buzgón jegyzeteltek, különösen Prenhoe. Amerotke később újra figyelmesen
átolvassa majd ezt a vallomást. Prenhoe felemelte a fejét, arcán melankolikus kifejezés ült.
Amerotke elfordította a fejét. Prenhoe és az álmai! Korábban, mikor mind összegyűltek a kis
kápolnában a bíróság terme mögött, Amerotke személyes lakosztályában, Prenhoe teli volt az
elmúlt éjszaka álmaival.
– Uram, a Vörös Föld fölött repültem egy nagy, sűrű tollazatú keselyű hátán. Alattam
mélybíbor színű harci szekér dübörgött, a négy ló fekete volt, mint az éj. A hajtó olyan
fegyverzetet viselt, amilyet még nem láttam. A keselyű felrikoltott, és a hajtó felemelte a fejét.
Egy csontváz volt az, uram! A halál hajtott kocsiján Théba felé. Széth ideje, a gyilkosságok ideje
eljött!
Amerotke szórakozottan bólintott, miközben nátron és mirha keverékében mosta kezeit.
– Én is álmot láttam – szólalt meg Szhufoj. – Egy fűzfaligetben voltam a Nílus partján,
mellettem két csodaszép lány, akik nem viseltek mást, mint zafírokból, rubinokból és más
drágakövekből álló nyakláncot.
– Ez veszélyesnek hangzik – szólt közbe Prenhoe.
Amerotke magában mosolygott. Szhufoj álmai mindig fiatal lányokról szóltak. A bíró nem hitt
az álmokban, de ezen a reggelen, mikor a Szfinxek Útján sétálva a Maat temploma előtti csarnok
felé tartott, Szenenmut úr küldötte értesítette a Széth templomában történt borzalmas
gyilkosságról. Théba nagy hőseinek egyikét, Balet tábornokot holtan találták, fejét harci
buzogány roncsolta szét, szemeit kinyomták. Azonkívül nem találtak-e egy heszet lányt, akinek
testét félig felfalták a krokodilok? Lehet, hogy Prenhoe álma beteljesül?
– Amerotke uram!
A bíró magához tért merengéséből.
– Ha bíró uram fáradt... – mondta Valu megnyugtatónak szánt hangon.
– Bíró uram nem fáradt – vágott vissza Amerotke.
– Vannak más tanúim is – ajánlotta figyelmébe Valu.

– Ebben biztos voltam! Halljuk a vallomásaikat.
A házaló felkelt, meghajolt és a csarnok végébe sétált. Helyét egy fiatal írnok foglalta el, aki
idegesen elmondta az esküt, és rituálisan megtisztította ajkát a nátronnal teli tálból, melyet egy
szolga tartott elé.
– A nevem Hepel – kezdte. – írnok vagyok a Háború Házában. Ipumer barátja, vagyis inkább
munkatársa voltam.
A fiatal írnok nagyon ideges volt. Amerotke intésére megkínálták egy kupa vízzel, melyet az
írnok gyorsan megivott.
– Mondd el nekem – utasította Amerotke –, milyen volt ez a barátod, ez a munkatársad,
Ipumer? – a bíró a teremben ülők felé intett. – Nem látom itt a rokonait vagy a családját.
– Avariszból származott, uram. Az ottani iskolákban tanult, és ajánlólevelekkel érkezett
Thébába. Az ajánlóleveleket megőrizte a levéltár.
– Milyen volt Ipumer?
– Magányos ember volt, megtartotta magának a gondolatait – az írnok óvatosan válogatta meg
szavait. – Sosem beszélt a családjáról. Sosem látogatta meg Avariszból senki.
– És a munkája?
– Jól dolgozott, uram. Kötelességtudó ember volt. Ugyanakkor szerette a hölgytársaságot.
– Bármely hölgyét? – kérdezte Amerotke.
Hepel Valura nézett. A főügyész bólintott, és intett, hogy folytassa.
– Rendszeresen járt a kikötőbe, uram, az ottani kocsmákba és...
– És a kurtizánokhoz? – kérdezte Amerotke.
– Igen, uram.
– És Nesratta úrnő?
– Először nem mondta el nekem, de végül bevallotta, hogy mélyen beleszeretett és reméli,
hogy eljegyezheti. Nagy terveket dédelgetett ez az Ipumer. Úgy gondolta, többre viheti, ha
bekerül egy olyan befolyásos családba, amilyen Pesedu tábornoké. Néha rajtakaptam, hogy
leveleket ír a lánynak. Időnként lement a piacra, hogy ajándékot vegyen neki. Megkérdeztem,
hogyan találkozhatott egy ilyen előkelő születésű hölggyel. Úgy tűnik, először egy, az ezred
számára rendezett ünnepségen látta meg, és ott kezdődött mindez.
– És ezek a találkák?
– Az Arany Gazella Házánál, éjszaka?
Amerotke elhallgattatta a meglepetés hangjait.
– Pontosan hol történtek?
– Egy kis ösvény vezet a ház mellett, párhuzamosan egy öntözőcsatornával, amely a Nílusból
vezeti a vizet. Van ott egy kis rejtekajtó. Ipumer eldicsekedett azzal, hogyan találkozgatott
Nesratta úrnővel odakint. Mindig vitt magával egy tömlő bort, a lány meg kupákat hozott. Ettek,
ittak, és... – Hepel idegesen megnyalta az ajkát.
Valunak elégedett mosoly ült az arcán.
– Mondd el a bíró úrnak – mormolta –, hogyan tudott Nesratta úrnő találkozni a barátoddal.
Hepel mély levegőt vett.
– Ipumer elmondta, hogy Nesratta úrnő hálószobájának egyik ablakán farács van. A lány
bekente olajjal a rács sarkait úgy, hogy minden különösebb nehézség nélkül ki lehessen emelni és
vissza lehessen rakni. Beolajozta a kötéllétrát is, amit elrejtve tartott. A kert egyik bokrában
elrejtett egy pár sarut és egy köpönyeget.
– És mi a helyzet a viszonyukkal? – kérdezte tovább Amerotke.
– Ipumer nagy szájhős volt – Hepel elvörösödött és idegesen Pesedu tábornokra pillantott.
– Azt állította, lefeküdt a lánnyal? – erősködött Amerotke.

– Igen, uram, ezt mondta.
Nesratta lehajtotta a fejét, vállai enyhén remegtek, de mikor felnézett, Amerotke dacot vélt
felfedezni a tekintetében. A bíró csendet parancsolt, Aszural pedig fenyegetően kilépett az
árnyékból. Nesratta gyorsan suttogott valamit Meretelnek, aki felemelte a kezét, jelezve, hogy
szólni kíván.
– Uram, ezt a tanút meg tudjuk cáfolni, azonkívül csak az ő szava áll a miénkkel szemben. Ez
csak piaci pletyka. Nincs bizonyíték.
– Mindjárt te következel – torkolta le Amerotke. – Hepel, figyelj ide – Amerotke elhatározta
magában, hogy minden használhatót kiszed ebből a tanúból. – Te Ipumer barátja voltál.
Panaszkodott neked valaha is gyomorfájdalmakról?
Valu mosolya kiszélesedett.
– Igen, uram.
– És mikor történtek ezek a rosszullétek?
– A Nesratta úrnővel történt találkái után.
A közönség visszafojtott lélegzettel hallgatta.
– Biztos vagy ebben? Miért nem ment orvoshoz?
– Elment, uram. Ahhoz, aki a szállása közelében lakott, aki a halála előtt is kezelni próbálta.
Amerotke idegesen összepréselte ajkait. Intefet már kihallgatták, de nem beszélt erről.
– És mit mondott a derék orvos?
– Azt, hogy gyomorrontás volt, valami étel okozta.
– De Ipumer okos ember volt – mondta Amerotke. – Felismerte volna az ok-okozati
összefüggést.
– Igen, uram. Néha arra gyanakodott, hogy Nesratta úrnő megpróbálja megmérgezni.
– Miért tenné ezt Nesratta úrnő?
– Mert megunta.
A lárma egyre nőtt a teremben. Aszural körbejárt és csendet parancsolt.
– Mégis visszament hozzá? Úgy értem – Amerotke a nyakában függő melldísszel játszadozott
–, Hepel, ha meglátogatnál engem a házamban, és két, velem elköltött vacsora után heves
gyomorfájdalmak törnének rád, nem kezdenél gyanakodni?
– Rád nem, uram.
Amerotke csatlakozott a kitörő nevetéshez. Hepel megkönnyebbült.
– Miért gondolta volna, hogy Nesratta meg akarja mérgezni? Tudott róla Ipumer, hogy a lány
vásárolt ebből a méregből?
– Ó, igen, uram, a lány mindent elmondott neki. Ipumer... – Hepel az ajkába harapott.
– Igen?
– Ő is vásárolt belőle.
A mosoly eltűnt Valu arcáról. Amerotke kiegyenesedett ültében. Hepel tovább fecsegett.
– Elmondta, hogy Nesratta azért vett ebből a szerből, mert szépítkezéshez használta, meg más
célokra is. Ipumer ugratta a lányt azzal, hogy biztosan meg akarja őt mérgezni. Azt mondta, a
lány csak nevetett ezen.
– Miért vett Ipumer ebből a szerből?
– Ipumer egyre ingerlékenyebb lett. Azt mondta, ha Nesratta nem megy hozzá feleségül,
öngyilkos lesz és az Alvilágban azt vallja majd, hogy a halála Nesratta lelkén szárad.
Amerotke intett Meretelnek, aki már alig várta, hogy kikérdezhesse a tanút.
– Gondolod, hogy Ipumer öngyilkos lett? – kérdezte az ügyvéd.
– Lehetséges – mondta Hepel. – Rendszerint nyugodt volt, de ha Nesrattáról volt szó, nagyon
zaklatott tudott lenni.

Amerotke lepillantott a hallgatóságra. Szhufoj tátott szájjal hallgatta a szerelemnek és
gyilkosságnak ezt a történetét, torz arcát kissé oldalra fordítva, hogy jobban halljon.
– Hadd tegyem fel neked ezt a kérdést – igyekezett Meretel kihasználni ezt az előnyt. –
Mondanád azt, hogy lehetséges, hogy Ipumer, miután megtudta, hogy élete nagy szerelme mérget
vásárolt, ugyanilyen szert vett egy Skorpióembertől, és bosszúból megmérgezte magát, hogy
rontsa Nesratta esélyeit egy másik férfival kötendő házasságra? Lehet, hogy Ipumer azt remélte,
sikerül rossz hírbe hoznia Nesrattát, ha azzal vádolják, hogy méregkeverő, vagyis gyilkos?
Hepel idegesen nézett az ügyészre, aki maga elé meredt.
– Válaszolj a kérdésre! – parancsolta Amerotke.
– Lehetséges, és...
Amerotke intett, hogy folytassa.
– Ipumernek gyenge volt a gyomra. Gyakran panaszkodott bélgörcsre.
– Meretel – szólalt meg Amerotke úgy döntve, kiegyenlíti egy kicsit a mérleget –, úgy tűnik,
Nesratta úrnő elhagyhatta a szobáját észrevétlenül?
A fiatal nő most nyugodtan ült, ajkán enyhe mosollyal.
– Lehetetlen – Meretel Pesedura mutatott. – Az ügyész úr tanúja szerint Ipumert röviddel éjfél
után látták elmenni a ház mellett, mindenképpen egy óra előtt.
Amerotke Prenhoéra nézett, aki egyetértően bólintott.
– Uram, kikérdezheted Nesratta úrnő testvérét. Nem sokkal éjfél előtt rémálmai voltak, felriadt
és átment a nővére szobájába.
– Miért nem hallottuk ezt eddig? – kérdezte Amerotke dühös pillantást vetve Meretelre.
– Elnézésedet kérem, uram. Úgy gondoltam, ezt a vallomást baj esetére tartogatom.
– És a szolgálót nem vallatták ki ebben az ügyben? – kérdezte Amerotke.
– Nem, nem kérdeztük meg tőle, hogy megközelítette-e valaki a hálószobaajtót.
Pesedu fiatalabb lánya közelebb húzódott apjához, aki átkarolta. Amerotke észrevette, hogy a
lány visszahúzódik.
– Esküt tehet a húg – tette hozzá Meretel –, és visszahívhatjuk a szolgálót.
Amerotke beleegyezett.
Nesratta húgával kedvesen bántak. A lány hangja alig volt több suttogásnál, de története
megegyezett a szolgáló által előadott változattal. Azért ment át nővére szobájába, mert rémálmot
látott, melyben egy nagy, vörös szárnyú denevér lebegett az Arany Gazella Háza fölött.
Amerotke lehajtotta a fejét. Prenhoénak tetszene a történet. A szolgálólánnyal keményebben
bánt, de az ő története is igaznak tűnt: a fiatal lány átment nővére szobájába, és Nesratta ágyában
töltötte az éjszaka további részét, mikor az ügyész szerint Nesrattának Ipumerrel kellett volna
találkoznia az elhagyatott, holdfényes ösvényen.
Valu természetesen ellenérveket hozott fel. Amerotke magában elismerte, hogy a húg és a
szolgáló is betanulhatta a történetet, de nem volt rá bizonyíték. Amerotke úgy döntött, visszatér
az eredeti tárgyhoz.
– Tehát – mosolygott Hepelre – Ipumer barátja voltál, és ő bevallotta neked, mennyire szereti
Nesratta úrnőt és hogy ha a lány nem lesz a felesége, ő inkább meghal. Volt más is, akit ennyire
szeretett?
– Nem mondanám, uram. Igaz, voltak esték, amikor nem az Arany Gazella Házába ment,
hanem valaki mással találkozott.
– Valaki mással? – kérdezte Amerotke.
– Lamnánál, az özvegynél lakott, és egy másik asszonnyal, Felimával is jóban volt.
– Uram – szólalt meg az ügyész –, ha visszatérhetnénk Ipumer halálának éjszakájához...
– Igen, folytasd.

– Azon az éjszakán – folytatta Hepel –, a Kosok Útján találkoztam Ipumerrel. Egy vendéglőbe
mentünk.
– Hány órakor történt ez?
– Körülbelül dél után a hetedikben.
– Ipumer a szálláshelyéről jött?
– Igen, uram, egyenesen onnan. Ezt mondta nekem.
– És mi mást mondott még?
– Azt, hogy meg akarja látogatni az Arany Gazella Házát. Megkérdeztem, hogy Nesratta úrnő
akar-e találkozni vele. "Ó, igen, úgy gondolom", mondta. "Ajánlom neki!" Nagyon izgatott volt,
csak keveset evett és ivott.
– Evett azelőtt?
– Igen, uram, a szállásadónője adott neki ételt, a maradéka még mindig nála volt egy
vászonkendőben, gondolom, később eldobta.
– Sok időt töltött veled?
– Nem, uram, röviddel később távozott.
Amerotke felemelte a kezét.
– Tehát mi történt abban az elválásátokat követő négy órában, mielőtt a házaló látta volna őt
Pesedu tábornok háza felé igyekezni?
Hepel vállat vont. Amerotke szólt, hogy hozzanak még párnákat, mert mindkét özvegy
visszatért és idegesen helyet foglaltak. Lamna kövérkésen csinos volt, az a fajta nő, aki szeret
kecsesnek és előkelőnek tűnni. Felima más volt, kicsi, keskeny arcú, fakó, kicsit mesterkélten
elegáns.
– Ha egy fiatalember látogatóba megy élete nagy szerelméhez, megmosakszik,
megborotválkozik, átöltözik, bekeni bőrét balzsammal és olajokkal – jelentette ki Amerotke. – De
nem tette ezt, mielőtt távozott a házadból, ugye, úrnőm?
Lamna megrázta a fejét.
– Tehát meglátogatott téged? – kérdezte most Felimát.
Az asszonytól csak üres tekintetet kapott válasz helyett.
– Meglátogatott, ugye? – folytatta Amerotke nyájasan. – Elment hozzád azon az éjszakán,
amikor meghalt. Milyen előkészületeket tett ahhoz, hogy meglátogassa szerelmét? Eskü alatt
vallasz – emlékeztette. – Ezelőtt nem tettük fel neked ezeket a kérdéseket, de most felelned kell.
Nálad fürdött meg, igaz? Te adtál neki ételt, italt és tiszta ruhát.
Az özvegyasszony ideges volt, de állta Amerotke tekintetét.
– Igen – felelte. Hangja meglepően erős volt. – Tudtam, hogy ki fog derülni az igazság. Én
magam fürdettem meg, én segítettem neki borotválkozni és vittem neki olajat.
– A szeretője voltál? – kérdezte Amerotke.
– Nem, nem abban az értelemben, ahogy gondolod. A szolgálója voltam.
Amerotke dühös pillantásokat vetett a jelenlevőkre, amikor kuncogni kezdtek.
– Tehát megfürdetted, ápoltad, enni adtál neki?
Felima bólintott, idegesen az ajkát harapdálva. Amerotke balra pillantott. A nap az égbolt
tetején járhatott, a bíró el tudta képzelni, mekkora hőség uralkodhat az oszlopcsarnokban és azon
túl a piactéren. Észrevette, hogy az egyik írnok elbóbiskol. Ez az ügy, gondolta szomorúan, nem
olyan világos és egyszerű, amilyennek a főügyész úr leírta. Amerotke a fáraót utánozva felemelte
kezeit annak jeleként, hogy az ülés véget ért, aztán felemelte az ostort és a kampós botot,
hivatalának jelvényeit, ami az előtte lévő asztalon, a könyveken hevert. A terem elcsendesedett.
– A tárgyalást elnapolom – jelentette ki.
Valu tiltakozott, de Amerotke átható pillantást vetett rá.

– Ez a fáraó akarata – mondta. – Én vagyok a szó, mely a fáraó szájából jön.
Valu úgy döntött, csendben marad. Amerotke felállt. Megfordult és meghajolt a mögötte álló,
Maatot, az igazság istennőjét ábrázoló szobor előtt.
– Bíró uram!
Amerotke megfordult. Valu állt mögötte lehajtott fejjel.
– Mi az?
– Bocsánatodat kérem – a főügyész felemelte fejét –, de Nesratta úrnőt őrizetbe kell venni.
Vannak börtönök a Halál Háza alatt.
– Igen, ez pedig az Élet Háza – felelte Amerotke. – Nesratta úrnő őrizetben lesz... házi
őrizetben apja házában. Bűnössége nem bizonyított – halványan elmosolyodott. – Legalábbis
még nem. Az ügyet elnapoltam.
Második fejezet
– Bíró uram, tiltakoznom kell!
– Akkor tiltakozz.
Amerotke a kis kápolnában ült egy széken, és körülnézett az aranyozott kövekből épített
helyiségben, megpróbálva kimutatni, hogy megzavarták. Minden falon gyönyörű, kék, vörös,
arany- és okkerszínben pompázó festmények voltak, melyek Maat tetteit és igazságszolgáltatását
ábrázolták. A kápolna másik végében állt a naosz, nyitott ajtói mögött a szent szobor: Maat, fiatal
lány alakjában, az igazság tollával fejdíszén. A szobrász kitűnően ábrázolta az istennő finom
arcvonásait és alakját, melyet fehér vászonköntös takart. A szobor lábánál álló kosarak tele voltak
kenyérrel, gyümölcsökkel és más adományokkal, melyeket Amerotke majd szétoszt a Két
Igazság Csarnokának írnokai közt. A falak mellett értékes szantálfából készült, ezüsttel és
arannyal kirakott asztalkák álltak. Kétoldalt Amerotke szekrényeiben szolgája a bíró gyűrűit,
melldíszét és hivatali jelvényeit tárolta.
Valu és Meretel párnákon ültek a bíró előtt. Amerotke mellett balra Szhufoj foglalt helyet
hangosan szuszogva, amivel utálatát igyekezett kifejezni a főügyész iránt, aki meg merte zavarni
gazdáját magánszentélyében. A sötét arcot vágó Prenhoe is itt volt, figyelmesen tanulmányozva
egy írónád okozta bőrkeményedést az ujján. Aszural, a templomi őrség parancsnoka a kápolna
ajtajának dőlt, karját keresztbe fonva. Bőrkötényében, bronz térdvédőiben, bakancsában és
mellvértjében úgy festett, mint Montu, a háborúisten megtestesülése.
– Tiltakoznom kell – ismételte Valu. – Folytatnunk kellett volna a tárgyalást, Nesratta úrnőt
pedig őrizetbe kellett volna vennünk. Nem lett volna szabad kivételezned...
Amerotke felkapott egy parfümmel átitatott rongyot és letörölte az izzadságot a nyakáról.
– Nem kivételeztem vele – vágott vissza. – Ez az eset nem egyszerű. Elhiszem, hogy Ipumer
és Nesratta szeretők voltak. Elhiszem, hogy a lány megunta a férfi udvarlását és mérget vett egy
Skorpióembertől. Elhiszem, hogy Ipumer látogatást tett az Arany Gazella Házánál aznap éjjel,
amikor megmérgezték. De még bizonyítanod kell, hogy a lány mérgezte meg. Nem tudok semmit
erről az írnokról, de még egyszer ki fogom kérdezni a tanúkat, amikor újból összeül a bíróság.
Nézd – próbálta megindokolni Amerotke –, Ipumer találkozott ezzel a barátjával – ujján
számolva folytatta. – Kapott ételt Lamnától. Meglátogatta Felimát. E közül a három közül
bármelyik megmérgezhette aznap éjjel. Nem tudom, mikor hagyta el Felima házát, ezt még ki
kell derítenünk. Lehet, hogy máshol is járt. Ami a legfontosabb, semmi bizonyítékot nem találtam
arra, hogy Nesratta úrnő mérget adott volna Ipumernek. Lehetséges, hogy egyesek hazudnak, de
– Amerotke Maat szobrára mutatott – én vagyok az istennő rostája, az én dolgom, hogy

szétválogassam a búzát és az ocsút és ítéletet hirdessek. Ami Nesratta úrnő őrizetbe vételét illeti,
a lány nem hagyhatja el apja házát az én írott engedélyem nélkül. Ha megteszi, bezáratom a Halál
Házának börtönébe.
Valu ráébredt, hogy már épp eléggé visszaélt Amerotke türelmével. Sóhajtott, morajló
gyomorral felállt, Amerotkéra kacsintott, meghajolt és elment. Meretel követte.
Aszural becsukta mögöttük az ajtót.
– Gondolod, hogy a lány a gyilkos? – kérdezte a gazdája mellett álló Szhufoj.
Amerotke megcsókolta ujjhegyét és megérintette vele a törpe homlokát. Szhufoj orrát évekkel
ezelőtt levágták egy bűnért, melyet nem követett el. Valahányszor ránézett, Amerotke érezte,
hogy belenyilall a részvét. Kis ember nagy lélekkel és hatalmas szívvel, így jellemezte szolgáját
Nofret előtt. Szhufoj szerette az életet, és szemei most izgatottan csillogtak.
– Nagyon szép lány, gazdám. Ó, ha arra gondolok, hogy azokat a gyönyörű melleket, azokat a
lábakat, azt az érzéki testet a homokba temetik...
– Olyan vagy, mint egy mohó kecskebak! – mordult rá Aszural.
– Igen, és olyan gyors is – felelte Szhufoj.
– A szagod is olyan – tette hozzá Prenhoe bőrkeményedését rágcsálva.
Szhufoj összébb húzta szürke köntösét vállai körül. Amerotke kinyújtotta a kezét és elkapott
egy ősz hajszálat, ami a törpe vállára esett.
– Miért nem vágatod le ezeket? És ha a hírnököm vagy, legalább öltözz ahhoz illően.
Szhufoj elvigyorodott, kivillantak fehér fogai.
– Miért akarsz szegénynek látszani? – követelt magyarázatot Amerotke.
– Hogy az emberek megszánjanak, különösen a hölgyek. Gazdám, gondolod, hogy a lány
bűnös?
– Itt, barátaim és rokonaim körében bevallom – Amerotke pillanatnyi szünetet tartott –, hogy
nincs kétségem afelől, hogy Ipumer méregtől halt meg. De lehet, hogy ő mérgezte meg önmagát
– Amerotke felállt.
Szhufoj elővette a bíró saruját az asztal alól. Amerotke belebújtatta lábát és felvette fehér felső
köntösét.
– Aszural, üríttesd ki a Két Igazság Termét. Prenhoe, a feljegyzéseidet küldd el a házamba.
Szhufoj, te gyere velem.
Amerotke gyorsan távozott, hogy elkerülje a további kérdéseket. Hamarosan a folyosón járt,
ami egy mellékbejárathoz vezetett.
A templomban már az áldozat bemutatására készültek. Borotvált fejű, fehérbe öltözött papok
sétáltak a tömjénfüst felhői közt, melyekkel a levegőt és magukat akarták megtisztítani, szemük
vastagon ki volt húzva kohllal. Cintányérok csörögtek, templomi szolgálólányok követték a
papokat nehéz fekete parókát viselve, redőzött vászonköntösben, lábukon ezüstsaruval. Festett,
gyűrűkkel ékesített kezeikben szisztrumot tartottak, fanyélre erősített fémkarikákat, amelyeket ha
megráztak, kísérteties csilingelő hangot adtak ki. Amerotke és Szhufoj egy kis előcsarnokban
találtak menedéket, míg a templom szolgái végigözönlöttek az oszlopcsarnokon a szentély felé.
– Hová megyünk? – kérdezte Szhufoj.
– Széth templomába, meglátogatni a halottak őrét – felelte Amerotke. – Szenenmut uram azt
mondta, szükség van a jelenlétemre.
Szhufoj felnyögött és esdeklőn forgatta szemeit. Elhagyták a templomot és végigsétáltak a
bazaltúton az előcsarnokig, ahol nyüzsögtek a kereskedők. Borotvákkal felfegyverkezett
borbélyok álltak sebtében felállított standjuk mellett a datolya- és pálmafák alatt, és segítettek az
embereknek megtisztulni azáltal, hogy fejüket olyan simára borotválták, mint a kavicsok, mielőtt
beléphettek volna a templomba vagy beadhatták volna kérelmüket a bíróságra. Olcsó sörtől

becsípett katonák egy csoportja tántorgott az úton egy örömházat keresve, igyekezvén kitérni a
nyomukban járó piaci őrök bunkósbotjai elől.
Néhány árusítóhely üres volt, tisztára mosva. A húsárusoknak délre be kellett fejezniük az
árusítást, mert a hőségben árujuk megromlott. A többi árus még mindig várta a vevőket, mielőtt
az emberek menedéket keresnek az égető hőség elől az árnyékban. A tömeg vidám és hangos volt
most, hogy Széth balszerencsés napját maguk mögött tudták. Gyerekek szaladgáltak kiabálva és
játszva, felidegesítve egy gazdag kereskedőt, aki egy összeeszkábált hordszékben ült, amelyet két
szamár hátára erősítettek. A kereskedő felemelte légycsapóját és a gyerekekre kiáltott, hogy
álljanak félre az útjából. Vándorzenészek, énekesek, mesemondók álltak állványaikon,
megpróbálva felkelteni a járókelők figyelmét, lebilincselő történeteket mesélve a Nagy Zöldön
túl elterülő országokról vagy a Vörös Földön portyázó borzalmas démonokról. Kús földjéről és
Núbiából származó emberek sétáltak különös, tollas fejdíszeikben és párducbőr ruháikban,
sémiták élénk díszítésű tunikában és magas hangú líbiaiak izzadságtól és olajtól fénylő testtel,
térd alá érő ágyékkötőben. Legtöbbjük levetette saruját és a vállukon átvetett botra akasztva vitte.
Amerotke megragadta Szhufoj vállát, mikor a kis ember figyelmét elvonta egy kígyózó
mozdulatokkal mozgó táncosnő, akinek csuklóin kis ezüstharangok csilingeltek. A nő buja
mozdulatokkal forgott és tekergőzött a zenére, melyet két fiatalember szolgáltatott, egyikük
dobolt, a másik egy nádfuvolán játszott. Amerotke nem tudta, aznap éppen mi foglalkoztatja
Szhufojt. A törpe több szerepet is alakított, jövendőmondó, költő, amulettárus volt egy
személyben, sőt Skorpióember vagy orvos is, egész sor orvossággal, melyek Amerotke szerint
inkább öltek, mint gyógyítottak. Szhufoj szívesen elkóborolt volna, de Amerotke ragaszkodott
hozzá, hogy vele tartson. A törpe sóhajtott és kinyitotta a napernyőt, melynek eredeti rendeltetése
szerint gazdáját kellett volna óvnia a napsugaraktól, de Szhufoj olyan alacsony volt, hogy
Amerotke már feladta, hogy erre figyelmeztesse, inkább belenyugodott, hogy legalább szolgája
nem fog napszúrásban elhalálozni. A tömeg körbevette őket, és Szhufoj úgy döntött, az emberek
tudomására hozza jelenlétüket. Mély, erőteljes hangja volt.
– Utat Amerotke úrnak! – bömbölte. – Utat a Két Igazság Csarnoka főbírájának, a törvény
őrének, az Isteni Toll birtokosának, a fáraó barátjának, az istenek kegyeltjének!
Amerotke arca megrándult. Minél jobban próbálta elhallgattatni Szhufojt, a törpe annál
hangosabban kiabált, de legalább volt eredménye. A tömeg kettévált előttük. Áthaladtak a
piactéren, végigmentek a Széth templomába vezető, bazalttal fedett úton. A templom előtti tér is
zsúfolt volt, de Szhufoj keresztülnyomakodott a tömegen. Elhagyták az arannyal fedett tetejű
obeliszkeket és a bejárat két oldalán álló hatalmas pilonokat, melyek tetején vörös, fehér és zöld
zászlók lobogtak.
Amerotke megállt, hogy a sztélére nézzen, melyen túlzó kijelentések hirdették a rettegett isten,
Széth hatalmát és erejét, külön kiemelve Dél Párducainak hőstettét, melyre a hükszószok elleni
háborúban, a Hiéna évadjában került sor. Amerotke ujjai végigfutottak a feliratokon, míg
emlékezetébe idézte Szenenmut úr elsuttogott üzenetét. Ezen hősök egyikét kegyetlen módon
meggyilkolták, és maga Hatsepszut fáraónő vette kezébe az ügyet.
Szhufoj egyik lábáról a másikra állt, vágyakozón figyelve az udvar túlsó végében
kígyóharapás elleni szereket áruló Skorpióembert. A tömeg tolakodott és lökdösődött. Amerotke
továbbsétált, felment a meredek lépcsőkön és bement a templom főbejárata előtti árnyékos
oszlopcsarnokba. Itt hűvösebb volt, a fény úgy csillogott a falak domborműveinek ragyogó
színein, hogy a jelenetek megragadták a tekintetet. A képek a Hórusszal harcoló Széthet és az
Ozirisz teste után kutató Íziszt ábrázolták.
Egy templomi őr felismerte Amerotkét és odament hozzá. A látogatókat egy olyan
oszlopokkal szegélyezett úton vezették a templomba, ami a papok számára volt fenntartva, távol

az oszlopos csarnok felé tartó zarándokoktól. Minél mélyebbre haladtak a templomba, annál
sötétebb lett, a magasan lévő ablakok nem nyújtottak sok világosságot.
Szhufoj megborzongott. Ritkán látogatta meg a gyilkolás istenének, Széthnek a templomát. Itt
minden más volt, mint a többi templomban: a falak festményei nem a fáraó nagy tetteit
ábrázolták, hanem Széth gonosztetteit. Minden falon a halál és az alvilág sötét teremtményei
látszottak. A más templomokra jellemző hivalkodó színek hiányoztak, nem voltak arannyal
borított oszlopok vagy ezüstszegélyű mozaikok. A fő szín az okker egy sötét árnyalata volt,
melyeket időnként ragyogó vörös tört meg. A papok, akik mellett elhaladtak, különös vörös
parókákat viseltek, a vállukra vetett stóla ugyanilyen színű volt.
Elérték az árnyékos folyosó végében lévő ajtót. A templomi őr kinyitotta a látogatók előtt és
előreengedte őket. Lépcsőkön haladtak le, és Amerotke úgy érezte, mintha az alvilágba jutott
volna. Ez nem az ő napfénnyel, barázdás oszlopokkal és csobogó szökőkutakkal teli világa volt.
Ez a lehető legtávolabb állt a Két Igazság Csarnokától, elegáns bútoraitól, tágas tereitől, Thotnak,
az írás istenének papiruszaitól, palatábláitól, fekete és vörös tintájától, írónádaitól és
vizesedényeitől. Itt szurokfáklyák lángja világította meg a sötétség istenét, kinek alakja körül
groteszk teremtmények, a Halottfalók táncoltak hátborzongató zenére. A levegő nehéz volt a
nátron és más balzsamozószerek szagától.
A lépcsősor alján Amerotke és Szhufoj egy föld alatti barlangban találták magukat, aminek
tetejét megfeketedett gerendák alkották. Amerotke hunyorogva nézett körül a sötétben.
Kosálarcot és fekete bőr ágyékkötőt viselő katonák álltak őrt, kezükben pajzzsal és dárdával. Egy
alak lépett eléjük a kavargó füstből, egy tiszt, aki bronzszegekkel kivert fekete bőrövet és kosfejet
ábrázoló sisakot viselt. Éles torokhangon kérdezte Amerotkét, mi keresnivalója van itt, aztán
sietve visszalépett, amikor Szhufoj közölte vele, ki a gazdája. A tiszt előreengedte őket.
Amerotke lassan lépdelt, lába alatt a talaj nedves volt és csúszós. A helyiség végében a sakálfejű
Anubisz isten hatalmas szobra meredt rájuk a sötétségen át, előtte kőtömbökön egy-egy
vászontakaróval borított holttest feküdt. A szoba közepén parázsló hamuágy fölött egy hatalmas
üst bugyborékolt, körülötte faállványokon tálcák álltak, rajta korsók és üvegcsék teli olajokkal,
krémekkel és folyékony nátronnal.
– Segíthetek valamiben?
Az alak mintha a semmiből tűnt volna elő. Felsőteste meztelen volt, ágyékát fehér kötény
takarta, arca előtt kosálarcot tartott.
– Ez azért van, hogy elijeszd a látogatókat? – kérdezte Amerotke.
A férfi leengedte az álarcot. Arca sovány volt, fiatalos, szemei mélyen ülők, arccsontjai
magasak. Megfordította az álarcot és Amerotke elé tartotta. A bíró az arca elé emelte és
belélegezte a belőle áradó parfümillatot.
– A nevem Chula – mondta a férfi –, pap vagyok Széth szolgálatában.
– Más néven a Halottak Őre – tette hozzá Amerotke.
– Komor cím, de jól hangzik – jegyezte meg Chula.
Amerotke körbenézett. A hely borzalmasnak tűnt. Szemei mostanra hozzászoktak a
félhomályhoz, és látta, hogy a falakat a Halottak könyvéből vett jelenetek díszítik, az Amduatot,
az alvilágot ábrázolják, melyen minden léleknek keresztül kell haladnia és válaszolnia kell a
kérdésekre, melyet a negyvenkét kaput őrző istenségek tesznek fel. Minden léleknek bizonyítania
kellett, hogy nem hazudott, gyilkolt, rabolt vagy paráználkodott.
– Felismered az istennődet? – kérdezte Chula egy jelenetre mutatva, ahol a halott szívét egy
mérleg serpenyőjébe helyezték, a másik serpenyőben az igazság tollával. A művész élethűen
ábrázolta a rettegést az ítélet előtt álló férfi arcán. Ha igaznak találják, továbbhaladhat az Álmok
mezejére, ahol Ozirisz üdvözli. Ha nem, szívét a halottfaló szörnyistennő, Ammut kapja meg,

akinek teste részben oroszlán, részben krokodil és víziló. Ő elnyeli a szívet és a feledésbe, az
örök halálba küldi a lelket.
– Van egy hangulata, az biztos – mondta Amerotke. Kinyújtotta a kezét és megfogta Chuláét.
– Ez a hely mindig halálra rémít.
Lépteket hallott és hátrafordult.
– Szenenmut uram!
Hatsepszut első minisztere, vezíre és szeretője kilépett a kavargó füstből. Egyszerű fehér
vászonruhát viselt. Már egy ideje itt tartózkodhatott, mert erős, nyers vonású arcán izzadság
gyöngyözött. Gyűrűit és karpereceit levette és a derekán egy zsinóron lógó erszénybe tette.
Amerotke meghajolt, és Szenenmut vállon veregette a bírót.
– Korábbra vártalak, de tudom... – fanyarul elmosolyodott. – Tudok Nesratta úrnő ügyéről.
Egész Théba erre figyel. Gyere, mutatni akarok valamit.
Chula kíséretében keresztülhaladtak a halálnak ezen a barlangszerű termén. Szhufoj a fejét
törte, és eszébe jutott, hogy ez az a hely, ahová azoknak a testét hozzák, akik feltehetőleg
gyilkosságnak estek áldozatul, nemcsak mumifikálás céljából, hanem azért is, hogy kivizsgálják,
mi okozhatta halálukat. Szhufoj gyakran tett látogatást a nekropoliszban a
balzsamozóműhelyekben és a koporsókészítőknél, de ettől a helytől háborogni kezdett a gyomra.
Helyenként a testeket borító takaró férecsúszott, látni engedve egy férfit, akinek torkát fültől fülig
átvágták, egy másikat, akinek teste úgy összetört, mintha egy szekér hajtott volna át rajta, egy
fiatal nőt, akinek arca helyén véres massza volt, egy négert, akinek könyök fölött mindkét karját
levágták, szemei vakon meredtek a semmibe. Körülöttük orvosok, balzsamozók, írnokok és a
templom papjai gyülekeztek. Minden holttestet megvizsgáltak és pontosan feljegyeztek róla
mindent, mielőtt a balzsamozók nekiláttak volna, hogy éles szerszámaikkal a testet és a lelket
felkészítsék végső útjára. Legtöbbjüket azon a helyen temetik majd el, amit a koldusoknak és az
ismeretleneknek tartanak fenn. Szhufoj egyszer annyira elbámészkodott, hogy eltévedt, a sűrű
füst egy hulláma körbevette és kiáltania kellett gazdája után, aki visszasietett érte.
Chula és Szenenmut egy sarokban várták meg őket, közel a boncasztalokhoz, amelyeket
hieroglifákkal díszített takarók fedtek.
Szenenmut csettintett az ujjával, mire Chula lehúzta a takarót a legközelebbi testről. Amerotke
ösztönösen a szája elé kapta a kezét.
– Ez Ipumer – jelentette ki Chula.
A balzsamozók és orvosok munkája ellenére az írnok teste már rothadásnak indult. Nemcsak
az idő múlása kezdte ki, hanem a méreg is, amit bevett.
– A méreg még a halál beállta után is folytatta romboló munkáját a létfontosságú szervekben –
jelentette ki Chula. – A vérkeringés megszűnése csak fokozta a káros hatást.
Amerotke Ipumer felpuffadt arcára nézett, a sápadt, zöldes árnyalatú bőrre, az egyik nyitott
szemre. Felsőtestén vörös csíkként húzódott végig a vágás, amellyel nyaktól ágyékig felnyitották
a testet, hogy a szerveket kiemeljék és a kanopuszedényekbe helyezzék.
– Lehet méregnek ilyen hatása? – kérdezte Szhufoj nagyot nyelve.
– Igen. Minden méreg más – magyarázta Chula. – Ez a méreg elrothasztja a holttestet. Más
mérgek, az ásványokból származók konzerválják. Ipumer halálát mindenképpen méreg okozta,
ezt senki nem tagadhatja.
A második holttest éppennyire borzalmas volt. Balet tábornok teste kiterítve feküdt a
boncasztalon. A balzsamozók itt is legjobb tudásuk szerint jártak el, a szemüregeket fehér vászon
töltötte ki, a szétroncsolt koponyát szoros bőrsapka tartotta össze.
– Eleget láttam – jelentette ki Amerotke. – Hogy történt ez?
– Balet egyike volt Dél Párducainak – magyarázta Szenenmut. – Nekik hőstetteik emlékére

saját kápolnájuk van ebben a templomban. Emlékszel, Amerotke, amikor kisfiúk voltunk, hogy
csodáltuk hősiességüket.
A bíró bólintott.
– A nap, amikor Baletet meggyilkolták – folytatta a vezír –, balszerencsés nap volt, Széth
napja. Persze – tette hozzá szárazon – kevés zarándok jött a templomba. Balet úgy döntött,
meglátogatja a Vörös Kápolnát, ahogy nevezik, állítólag azért, hogy imádkozzon, de valójában
azért, hogy saját és társai hőstetteire emlékezzen. Elég gyakori ok.
– Voltak Baletnek ellenségei Thébában? – kérdezte Amerotke.
– Nem. Özvegyember volt két felnőtt gyermekkel. Gazdag volt, bár gyakorlatilag az
emlékeiben élt. Szűkszavú ember volt, a gondolatait megtartotta magának. Sisnak és felesége,
Neferta szerint Balet egyedül volt a kápolnában, senki nem járt a környéken. Amikor
visszajöttek, nagyjából az áldozatbemutatás idejében, az ajtót félig nyitva találták és bementek.
Magam fogom megmutatni neked a helyet. A kápolna úgy nézett ki, mint a csatamező. Balet teste
vértócsában feküdt, hatalmas ütést kaphatott a fejére – a vágásokra és horzsolásokra mutatott,
amit mostanra viasszal kentek be és krémmel fedtek le. – Balet nem adta könnyen az életét,
védekezett – megragadta a halott csuklóját és felemelte. Amerotke látta a vágásokat Balet
tenyerén, ahol a tábornok megpróbálta elkapni a gyilkos pengéjét.
– Elloptak bármit is?
– Nem. Sisnak, a pap úgy gondolta, a híres Skorpió-kelyheket akarták ellopni, amelyek részei
a legendának, de mind a három a helyén van. Mindháromban volt egy kevés Balet véréből,
mintha a gyilkos áldozatot akart volna bemutatni a vörös hajú Széthnek.
– Rituális gyilkosság? – mormolta Amerotke. Megpillantott egy falfestményt egy közeli falon,
egy jelenetet a Nappal és az éjszaka könyvéből: az alvilág halottfalói tüzet okádtak a bűnösök
sírjára, míg Hórusz, botjára támaszkodva szemmel tartotta őket. Alatta felirat állt: Ő, aki
milliókat éget meg.
– Mire gondolsz, Amerotke uram?
– A rituális gyilkosság olyan gyakori Thébában, mint a tolvajlás – mondta a bíró. – Biztos
vagyok benne, Szenenmut uram, hogy ebben a holtak őrzője is egyetért velem.
– Igaz – jelentette ki Chula. – Néhány gyilkosságot hirtelen indulatból követnek el, például
kocsmai verekedés közben, vagy ha valaki rájön, hogy a felesége hűtlen volt hozzá – keskeny
arcán mosoly tűnt fel. – Vagy a férje. Ugyanakkor elég gyakori, hogy a holttesteken, amiket
idehoznak, különös jelek vannak: bizonyos testrészeiket levágták vagy egy papiruszra írt
átokformula van a szájukba tömve.
– És a szemek kiszúrása? – kérdezte Szenenmut.
– Az elég ritka – jelentette ki Chula. Látva a zavarodottságot Amerotke szemeiben, hozzátette:
– Levegyem a Balet szemeire tett kötést?
A bíró megrázta a fejét.
– Szóval – folytatta Chula, mintha csak egy ételreceptről beszélgetnének – a halott szemeinek
eltávolítása elég bonyolult. Pontosan kell vágni. Ez történt Balettel is: bárki is vágta ki a szemeit,
értett valamennyit az orvostudományhoz. Csak az a különös – tette hozzá –, hogy a hiéna
évadjában, az istenek haragja idején, amikor a hükszószok Avariszból kormányozták Egyiptomot,
gyakran áldoztak fel hadifoglyokat vagy rabszolgákat.
– És mindig kiszúrták a szemeiket?
– Igen – erősítette meg a gyanút Chula. – Úgy hitték, hogy így a testet elhagyó ka is vak lesz
és nem képes átjutni az alvilágon.
– De a hükszószok már több mint harminc éve elhagyták Egyiptomot.
– Néhányan még élnek – felelte Szenenmut.

– Igen, de Balet tábornok esetében – erősködött Amerotke – ijesztő az egybeesés. Itt egy
katona, akinek hőstettei a hükszószok bukásához vezettek. Ha jól emlékszem a történelemből
tanultakra, ő és társai behatoltak a hükszósz táborba és megölték a varázslónőt, Meretszegert.
– Ez valamiféle bosszú lenne? – kérdezte Chula.
– Lehetséges.
Szenenmut a harmadik testhez lépett és lehúzta róla a takarót. Szhufoj felnyögött és elfordult.
Amerotke is érezte, hogy felkavarodik a gyomra. Az előttük fekvő fiatal női holttestet még nem
vették gondjaikba a balzsamozók, még mindig a Nílus zöld nyálkája borította. A borzalmas
sebek, a nyersen eléjük táruló hús azt mutatta, a nőt krokodilok támadták meg.
– A nád között találták – magyarázta Chula. – Amikor a krokodilok holttestet találnak,
őrjöngésük riasztani szokta a halászokat. Itt is ez történt.
A holttest háttal fordult feléjük. Amerotke áthajolt fölötte, az arcára pillantott és elmormolt
egy imát. A fiatal nő arcának legnagyobb része hiányzott, csak alvadt véres massza volt a helyén.
A halál apró, kegyetlen részletei mindig lenyűgözték: a fiatal nő nyaka körül még mindig ott volt
egy kis csengettyűkből álló lánc, és hennával festett körmeiből látni lehetett, hogy heszet volt,
azaz templomi énekes vagy táncosnő. A hozzá hasonló lányok gyakran árulták magukat, elég
tetemes összegekért osztogatva kegyeiket. Azután Amerotke észrevette a vékony vörös zsinórt a
lány csuklóján és bokáján, bár utóbbiról leszakadt.
– Alaposan megvizsgáltam a testet – mondta Chula. – Amerotke uram, ez egy borzalmas
gyilkosság áldozata. Még élt, amikor összekötözték a kezeit és lábait. A szemeit kiszúrták, aztán
szerencsétlent eszméletlenül vagy félájultan a folyóba vetették. A papiruszrengetegben halhatott
meg, ahol rátaláltak. Valószínűleg két vagy három órát feküdt ott, mielőtt a krokodilok
kiszimatolták. Ahogy tudod, éjszaka lassúak, de ahogy a nap felmelegíti őket...
Amerotke értette. Egyiptom egyes részein a krokodilok szent állatok voltak, de ő nem
egykönnyen tudott hinni efféle istenekben, és gyanította, hogy Szenenmut úr is így van ezzel.
Maat, apja, a napisten igazságának szimbóluma isteni volt, igen, de ezek a borzalmas, hosszú orrú
folyami sárkányok szélesre tátott szájukkal és borotvaéles fogaikkal nem. Amerotke életében
több százszor átkelt már a folyón, és minden alkalommal félt tőlük. Ami azt illeti, egy vagy két
évszakkal ezelőtt ő és Szhufoj egy olyan hajón utaztak, amelyből egy orgyilkos ténykedése
folyamán vér szivárgott, ami őrült támadásra késztette a krokodilokat. Az emlékek még mindig
izzadt rémálmokat okoztak.
– Elfelejtettem megemlíteni – mondta Szenenmut –, hogy Balet kezeit és lábait is vörös
zsinórral kötözték meg. Valószínűleg miután megölték, összekötözték és kiszúrták a szemeit.
– Tehát ugyanaz lehetett a gyilkos? – kérdezte Amerotke.
– Feltehetőleg.
– Azt meg tudom érteni, hogy Balet tábornokot bosszúból ölték meg, egy, a hükszósz
háborúból származó keserű emlék miatt – intett Amerotke a még mindig letakaratlanul fekvő test
felé –, bár ehhez is vad képzelőerő kell. De miért ölne meg bárki is egy fiatal nőt? Egy táncosnőt?
– A hükszószok mutattak be hasonló áldozatokat.
– Nem tudom – Amerotke megrázta a fejét. – Baletet, gondolom, egy régi sérelem miatt ölték
meg, bosszúból. Megölését úgy állították be, mintha egy valószínűleg nem létező hükszósz
harcos követte volna el. De ezt a fiatal táncosnőt... Melyik templomból jöhetett?
– Anubiszéból – felelte Szenenmut. – Szolgáló volt, táncosnő, a templomi énekkar tagja,
többek szerint is gyönyörű, bár titkolózó természetű. Sok csodálója volt. A halála előtti estén a
templomnegyedből tűnt el.
Amerotke megborzongott. Belefáradt már ebbe a halállal teli terembe. Úgy érezte, mintha a
takarók alatt heverő holtak szomorú kísértetei minden irányból körülfognák. A terem másik

végében egy pap halkan a holtak himnuszát kántálta, egy másik mellette állt és hangosan
imádkozott, amikor a bebalzsamozásnak ahhoz a részéhez értek, amit a szájmegnyitás szertartása
néven ismertek. A füst kavargott, a fal festményeinek borzalmas jelenetei életre keltek a
fáklyafényben.
– Szenenmut uram, eleget láttam.
Köszönetet mondtak Chulának, aztán a vezír kivezette őket a halál csarnokából, fel a
lépcsőkön. Amerotke megkönnyebbült. A templomnak ez a része is sötét volt, de legalább itt nem
volt fojtó füst, furcsa szagok és a hátborzongató holtak és rejtélyes papok. Szenenmut felvette a
magával hozott köntöst, ami egy nomád öltözékére emlékeztetett, és fejére húzta a csuklyát, hogy
elfedje fejét és árnyékba borítsa arcát.
– A fáraó parancsára vagyok itt – jegyezte meg csöndesen. – Nem szeretném, ha kérelmezők
hada venne körül.
Visszasétáltak az oszlopcsarnokba, áthaladtak rajta és végigmentek a napfényes folyosókon.
Itt az ablakok nagyobbak voltak és úgy helyezték el őket, hogy besüssön rajtuk a napfény, ami
ragyogó sugaraival elárasztotta a helyiségeket. A templom nyüzsgött: írnokok és papok sétáltak
halk léptekkel, kereskedők szállították termékeiket, egy-két eltévedt zarándok vagy kérelmező
nézett körül tágra nyílt szemekkel.
Amerotkénak nem sok köze volt Széth kultuszához, de csodálta papjainak ravaszságát. A
templom eleje nem különbözött más templomokétól, de akár az alvilágban, minél mélyebbre
haladt valaki benne, annál sötétebb és komorabb lett az épület, megmutatva gyilkos istene igazi
természetét. Szhufoj feltűnően csendes volt. Amerotke úgy gondolta, a törpe rosszul érzi magát a
látogatás miatt. Meglepődött ezen, mert Szhufojt rendszerint nem zaklatták fel az ilyen jelenetek.
Lepillantott a kis ember arcára, amire kiült a töprengés.
– Mi a baj? – kérdezte Amerotke.
– Semmi, gazdám, csak egy gondolat.
Amerotke csendesen felnyögött.
Végül elérték a Vörös Kápolnát, amit ügyesen a templom oldalába építettek. A külső
csarnoknak nagy, négyszögletes ablakai voltak, amitől a helyiség megtelt fénnyel, és a külföldről
hozatott vörös kő úgy ragyogott, mintha tüzet rejtene magában. A folyosó végében a kápolna fala
ugyanilyen sima, kifényesített vörös kőből készült, és fekete és zöld színű képei a Széth ezred
ragyogó hőstetteit ábrázolták.
Egy pap bóbiskolt a földön ülve, hátával a kápolna ajtajának támaszkodva. Mikor meglátta
Szenenmutot, felugrott.
– Ő Sisnak – mondta Szenenmut. – Amerotke úr, a Két Igazság Csarnokának főbírája.
A pap meghajolt, sunyi szemei éberen figyeltek, ajkán behízelgő mosoly jelent meg.
– Uraim, a kápolnát kitakarították és megtisztították.
Kinyitotta az ajtót és mindannyian bementek.
– A Széth ezred büszkesége és öröme – mondta Szenenmut.
Amerotke meg tudta érteni. A falak, a padló és a mennyezet egyforma vörös kőből készültek,
Széth kedvenc színében ragyogva. Megpillantotta a Skorpió-kelyheket arany tálcájukon egy
külön erre a célra készült polcon. A falakat festmények és sztélék takarták, egyébként nem
sokban különbözött az ő szentélyétől a Maat-templomban: ugyanolyan volt a most zárt ajtajú
naosz, a kosár virág, a bojtos párnák és a fénylő olajlámpások, amelyek különös fénybe vonták a
kápolnát.
Amerotke körbesétált a falak mentén. Megértette, miért tért vissza ide egy olyan öreg harcos,
mint Balet. A festmények jelenetei elmesélték Hatsepszut nagyapjának győzelmét a hükszószok
felett, külön kiemelve a Széth ezred dicsőségét, élénk színekkel ábrázolták, ahogy a katonák

maguk előtt terelik az összekötözött kezű foglyokat, hogy megalázkodva letérdeljenek a fáraó
előtt. Végül a képek bemutatták Dél Párducainak hőstetteit, köztük azt, amikor belopóztak a
hükszósz táborba, lemészárolták Meretszegert és sértetlenül visszatértek a fáraóhoz.
– Hol találták meg Balet holttestét? – kérdezte Amerotke.
Sisnak a Skorpió-kelyhek közelébe mutatott. Amerotke odalépett és szemügyre vette a
kelyheket.
– Szabad...?
A pap bólintott. Amerotke megvizsgálta a tálcát. Színarany volt, ahogy a kelyhek is.
Mindegyiket ezüstskorpió képe díszítette. Most már négy kehely állt a tálcán.
– Balet fia elhozta az apjáét – magyarázta Sisnak. – Ez a szokás. A fáraó akarata.
Amerotke felemelte a kelyhet. Ez a kápolna és a kelyhek Egyiptom történelmének részét
képezték; minden fiú tanult a hükszószok elleni dicsőséges háborúról és ezeknek a harcosoknak
csodálatos győzelmeiről. Évekkel ezelőtt Amerotkét is elhozta ide az apja imádkozni. A bíró
érezte, hogy szívébe hasít a fájdalom, és letette a kelyhet.
– Balet tábornokot itt ölték meg. Te találtad meg a holttestét. Mondd el, mit láttál –
parancsolta Sisnaknak.
– Az áldozat bemutatásának órája körül történt – felelte a pap. – Gondoltam, hátha Balet
tábornok kér egy kis ételt vagy bort. Megkínáltam már korábban is, de szűkszavú volt,
rosszkedvűnek tűnt.
– Máskor is ilyen volt?
– Igen. Gyakran jött ide, hogy egyedül imádkozzon. A többiek, köztük Karnak tábornok,
mindig sokat ittak, de Balet nem. Ő mindig csendes és magányos volt.
– Találkoztál vele aznap korábban is?
– Igen, a feleségem is és én is bejöttünk, de láttuk, hogy nem szeretné, ha zavarnánk, ezért
kimentünk.
– Nem tűnt Balet másnak, mint egyébként?
– Nem. Csak egy öreg katona volt, aki szeret a múlt dicsőségében sütkérezni – a pap megvonta
a vállát. – Semmi különöset nem vettem észre.
– És később visszatértél?
– A feleségemnek és nekem van egy kis kamránk a folyosó végén. Ott voltunk. Mielőtt
megkérdeznéd, Amerotke uram, elmondom, hogy semmi szokatlant nem láttunk vagy hallottunk.
Mikor visszatértünk, az ajtó kissé nyitva állt. Odabenn borzalmas látvány fogadott minket. A
párnákat, a vázákat, még az olajlámpásokat is tönkretette valaki. Balet tábornok vértócsában
feküdt. Rögtön láttam, hogy halott, szétverték a fejét. Odarohantam és megfordítottam a testet. A
feleségem sikoltott... azok a borzalmas fekete szemüregek... – Sisnak kezével eltakarta az arcát. –
Azt hittem, ez az egész egy rémálom, hogy a halottfalók látogattak el ide. Azt hittem, rablás
történt, de a Skorpió-kelyhek a helyükön voltak, bár vér mocskolta be őket.
– Rejtély – jelentette ki Amerotke. – Balet tábornok nem volt már fiatal, de életerős volt, egy
harcos, akit a fáraó többször is kitüntetett azért, mert közelharcban ölte meg ellenségeit. Mégis
lemészárolták, és a kezét és lábát összekötözték.
– Igen.
– És a szemét kiszúrták. A kápolnát felforgatták, de senki nem hallott kiáltást vagy bármilyen
más hangot?
A pap aggodalmas arccal viszonozta a bíró tekintetét.
– Uram, tudom, hogy gyanúsnak tűnik, de bármire megesküszöm, hogy a feleségemnek és
nekem semmi köze nincs ehhez a szentségtöréshez. Semmit nem láttunk vagy hallottunk.
– Elmehetsz – Szenenmut, aki, miközben hallgatta őket, az egyik falfestményt nézte, most

közbeszólt és megveregette Sisnak vállát. – Neked és a feleségednek nincs mitől félnetek. Csukd
be az ajtót és ne engedj be senkit.
A pap kimenekült. Szenenmut hátrahajtotta csuklyáját és lekuporodott a földre, hátát a falnak
vetve. Amerotke letérdelt az egyik párnára. Szhufoj, akinek már viszkettek az ujjai, hogy
megérinthesse az értékes kelyheket, a tálcához ment.
– Hatsepszut ideges – jelentette ki Szenenmut. – A Széth ezredet nagy becsben tartotta
nagyapja, apja és féltestvére is, ahogy ő maga is. Dél Párducai közkedvelt hősök. A fáraónőnek
nem tetszik, ami itt történt.
Szünetet tartott és Amerotkéra nézett. A bíró tudta, mire céloz Szenenmut: Hatsepszut nem
egészen két éve uralkodott csupán, és hatalmát a Mitanni ellen aratott nagy győzelmei miatt
leginkább annak köszönhette, hogy Egyiptom hadserege, főképp Széth ezrede hű volt hozzá.
– Jahmesz kiűzte a hükszószokat – folytatta Szenenmut –, és sosem jöttek vissza. Egyik
hősünk meggyilkolása – vagy inkább véres áldozatot kellene mondanom – azt sugallja, a
hükszószok visszatértek.
– Lehetetlen gondolat – felelte Amerotke.
– Nem, nem az – Szenenmut felkelt. – Mindegy, későre jár már és Hatsepszut vár minket.
Amerotke is felállt.
– Mire gyanakszik?
– Úgy véli, ez a gyilkosság csak a kezdet – jelentette ki Szenenmut. – Lehet, hogy a halál
Egyiptom más hőseit is megjelölte magának.
Harmadik fejezet
Az Évmilliók Házának, Hatsepszut legfontosabb palotájának lótuszvirágterme hihetetlenül
gyönyörű volt. A mennyezetet, a padlót és a falakat fehér márványból építették, aranyszín
mintázata lótuszvirágokat ábrázolt. Hatalmas ablakok nyíltak a királyi kertekre, amelyekben a
birodalom minden tájáról származó fák virultak a Kánaánból hozatott termékeny fekete földben.
A különböző virágok mámorító illatát besodorta a szél, és elkeveredett az ezüst- és
aranyvázákban álló virágokéval. A csarnok végében kis mesterséges tó vize csillogott, benne
aranyhal úszkált a vízililiomok közt. A terem lélegzetelállítóan szép volt: drágakövekkel kirakott
arany- és ezüstszobrok álltak kis benyílókban. Csak egy falon nem volt jelen a lótusz-motívum,
itt tehetséges festők Hatsepszut Mitanni felett aratott győzelmét örökítették meg.
Az asztalnál ülő Amerotke mosolygott, mikor mindezt látta. A festmény alatti hieroglifák
szerint "Hatsepszut, Ré kegyeltje erős karjával szétveri ellenségeit." Hatsepszutot sisakban,
felfegyverkezve ábrázolták, amint egyik kezében harci szekere lovainak gyeplőjét tartja, a
másikban lándzsát, készen arra, hogy egy mitanni törzsfőnökbe döfje. Körülötte tolongtak a
tábornokok és katonák, természetesen mind kisebb méretben ábrázolva, mint fáraó-királynőjük.
Amerotke lenézett az asztalra. Hatsepszut, aki összehívta ezt a gyűlést, trónszerű székben ült
az asztalfőn. Díszes, olajjal átitatott parókát viselt és kecsesen leomló, skarlátszín szalaggal
szegélyezett hófehér vászonköntöst. Fején napkorongból, két szarvból, strucctollakból és tekergő
kígyókból álló, gondosan kidolgozott arany-ezüst koronát viselt, nyakában karneol nyaklánc volt,
arca gondosan kifestve. Balján főírnoka ült, jobbján Szenenmut, aki, mióta visszatért Széth
templomából, átöltözött és most nyakában, ujjain és csuklóin hivatalának díszes jelvényeit
viselte.
Hatsepszut elkapta Amerotke tekintetét, alig észrevehetően elmosolyodott és kacsintott.
Pohárnoka lépett oda hozzá, megízlelte a bort és átnyújtotta a fáraónőnek. Hatsepszut

belekortyolt. Amerotkét egy tejet lefetyelő gyönyörű macskára emlékeztette, akinek szemei a
köré gyűlt nagy hatalmú embereket figyelik. Amerotkét elbűvölte a látvány. Hatsepszut még nem
volt húszéves sem, de elképesztően sok szerepet tudott alakítani. Amerotke látta már meztelenül
úszni a terem másik végében lévő medencében és találkozott vele kinn a kertben, ahol ruhája alját
felhajtva, fején szalmakalappal, kezében ültetőkanállal tevékenykedett a virágágyak között. Látta
őt felfegyverkezve, harci szekeret irányítva, ahogy csapatai csodálatát kiváltva kiabál és
káromkodik. Arra született, hogy szerepet játsszon, vonta le a következtetést Amerotke. Ma éjjel
itt, Théba hőseinek társaságában a gondoskodó, de rejtélyes királynő szerepét játssza el.
Amerotke a Széth-templomban tett látogatása után visszatért Maat templomába,
megmosakodott, evett és átöltözött. Szhufoj kíséretében ment a királyi palotába. A törpe most az
előszobában várakozott. Amerotke lehunyta szemét, és imádkozott, hogy szolgájának semmilyen
csíny ne jusson az eszébe.
Szenenmut köhécselt.
– Az Isteni Úrnő szólni kíván!
Amerotke társainak halk beszélgetése azonnal abbamaradt. A bíró körülnézett. Dél Párducai
olyannak tűntek, mint a testvérek: mind kemény, zömök férfiak voltak kopaszra borotvált fejjel,
olajjal gondosan bekent arccal, kohllal kihúzott szemekkel. Néhányuk feltűnő karpereceket,
nyakláncokat és nyakpántokat viselt. Édes parfümillat áradt belőlük, mégsem tűntek puhány
udvaroncnak. Érdes arcukról, izmos karjaikról és csuklóikról látni lehetett, hogy veterán katonák,
ahogy nyers beszédükből és abból is, ahogy képtelenek voltak nyugton maradni. Mivel a fáraó
árnyékában éltek és gyakran látták mosolyát és részesültek kegyében, nem voltak
megilletődöttek.
Parancsnokuk, Karnak ült a legközelebb Hatsepszuthoz. Karnaknak sólyomarca volt, vékony
ajkai fölött kiálló orral, szemei keskenyek, mintha a Vörös Földön hadjáratokkal töltött évek
tették volna ilyenné. Mint társai, ő is viselte a Széth ezred jelvényével díszített gyűrűt, amit
Hatsepszut apjától kapott ajándékba. Mellette Pesedu ült, aki zavarban volt, amikor először
találkozott Amerotkéval. Alacsony, kövérkés termetén látszott, hogy évek óta jómódban él.
Három társa, Heti, Thuro és Ruah erős, edzett férfiak voltak; Amerotkét pillantásra is alig
méltatták.
Az Amerotke mellett ülő ember különbözött tőlük, fel is állt, hogy köszöntse a főbírót. Ő
Nebamun volt, Karnak szolgája. Selyemköntöst viselt, nyakában ezüstláncon egy csillogó gyöngy
lógott. Mosolygó szemei voltak és nőies arca, meglehetősen esetlenül mozgott. Amerotke, aki
utánanézett az ezred történelmének, rájött, ez a sérülés miatt lehet, amit Nebamun akkor
szenvedett, amikor a Párducok megölték Meretszegert.
Hatsepszut hangosan megköszörülte a torkát és megszólalt.
– Azért hívtalak titeket ide – kezdte halk, de erőteljes hangon –, mert Balet tábornokot
brutálisan meggyilkolták Széth templomában, a Vörös Kápolnában. Amerotke úr azért van jelen,
mert ő fog nyomozni a gyilkosság ügyében. Úgy gondolom – tette hozzá fanyar mosollyal –,
Pesedu tábornokkal már ismerik egymást.
Hatsepszut arrébb tolta az előtte fekvő papirusztekercset és udvariasságból Pesedu felé fordult.
A fáraónő mindig úgy beszélt, mintha az asztal másik végén egy mások számára láthatatlan isten
ülne és figyelné őt.
– Sajnálom, ami a lányoddal történt – jelentette ki. – Ezt már most el kell mondanom.
Igazságot kell szolgáltatni az ügyében. Amerotke úrról mindenki tudja, hogy igazságos.
Pesedu kinyitotta a száját, hogy válaszoljon, de Hatsepszut felemelte kezét, széttárva ujjait.
– Ha könyörületet kell mutatnom – mondta halkan, szinte suttogva –, akkor legalább hadd
várjak, amíg szükség lesz rá.

Pesedu beleegyezően bólintott és meghajolt a fáraónő felé.
– Balet tábornok meggyilkolása – folytatta Hatsepszut erősebb hangon – egész Thébát
megrázta, és szigorú intézkedéseink ellenére a pletykák már útjukra indultak – Amerotkéra
nézett, kérdést várva.
– Milyen pletykák, úrnőm?
A kérdés szertartásos jellegű volt. Hatsepszut nem szeretett beszédet tartani, szerette, ha
olyannak látják, mint egy katonai főparancsnok, aki kész arra, hogy vitatkozzon és megbeszélje
az ügyeket.
Ebben a trükkben Szenenmut segítette, aki tanácsokat adott neki, hogyan bánjon Théba nagy
háborús hőseivel.
– Úrnőm, ha válaszolhatnék erre a kérdésre...? – szólalt meg Karnak.
Hatsepszut beleegyezett. A tábornok hátradőlt bőrrel borított székében.
– Nem azért vagyok itt, hogy dicsekedjek – kezdte Karnak. – Ismered a hükszósz táboron
történt rajtaütésünk történetét, Amerotke uram. A sátrában támadtuk meg Meretszeger
varázslónőt, és levágtuk a fejét. Senki nem ismeri a boszorkány igazi nevét. Meretszeger nem
hükszósz volt, hanem egyiptomi áruló, akit kedveltek a megszállók. Sosem felejtem el azt az
éjszakát. A varázslónő számított rá, hogy megöljük, és obszcén dolgokat és fenyegetéseket
kiabált. Utolsó szava az volt, hogy mindannyian erőszakos halált fogunk halni – szünetet tartott. –
Pár nappal később a hükszósz hadsereget teljesen szétvertük. Sok foglyot ejtettünk, köztük
Meretszeger testőreit is. A vallatás során azt mondták, Meretszeger tudta, hogy meg fog halni,
megjósolta és figyelmeztette a hükszósz fejedelmet. Elmondta testőreinek, hogy halála a
hükszósz hadsereg vereségét jelenti majd, de gyilkosainak utolsó éveit beárnyékolja majd a
"Halottfaló az alvilágból" – Karnak szigorú arcán mosoly tűnt fel. – Nem törődtünk vele. A fáraó
bátor harcosai voltunk, Dél Párducai, Széth mészárosai. Múltak az évek, a fáraó továbbra is ránk
mosolygott. Három társunk is meghalt, és most Balet tábornok is. A fáraó rendelete értelmében a
Skorpió-kelyheiket visszahozták, hogy a Vörös Kápolnában helyezzék el őket, az aranytálcán.
– Balet az első, aki gyilkosság áldozata lett? – kérdezte Amerotke.
Karnak összefonta ujjait.
– A másik három fertőzés következtében halt meg – mondta a bírónak. – A fej, szív és gyomor
betegségei következtében.
– Azt akarod mondani, megmérgezték őket?
– Lehetséges – felelte Karnak –, bár nem gyanakodtunk és semmi nem utalt ilyen gaztettre.
Atkeltek a Távoli Horizonton, maradványaik sírkamránkban fekszenek a nekropoliszban. Közös
sírunk van – magyarázta. – Együtt az életben, együtt a halálban... ez mindannyiunk kívánsága
volt.
– De nincs rá bizonyíték, hogy meggyilkolták őket? – kérdezte Amerotke. – Semmi erőszakra
utaló jel, például a szemek kiszúrása?
– Semmi ilyesmi.
– Honnan tudhatjuk – kérdezte Amerotke –, hogy a Balet tábornok elleni támadás nem
valakinek a személyes bosszúja volt?
– Először is – felelte Karnak –, Baletnek nem voltak ellenségei. A halála előtti hetekben
semmi szokatlanról nem beszélt nekünk, se fenyegetésekről, se ellenségeskedésről. Másodszor,
aki megölte Baletet, miért a Vörös Kápolnát választotta? Miért szúrta ki a szemeit? Miért
fröcskölte be vérével a kelyheket? Harmadszor... – Karnak kinyitotta a kis bőrerszényt, ami előtte
hevert az asztalon. Kivett egy érmének tűnő tárgyat és az asztalra dobta. Amerotke elkapta és
megnézte: körülbelül egy hüvelyk átmérőjű ezüstkorong volt, egyik oldalán egy skorpióval, ami
nagyon hasonlított azokra, amiket a kelyheken látott. Megfordította, és a másik oldalán különös

hieroglifákat pillantott meg. Felemelte a korongot.
– Ez nem érme. Nem ismerem a rajta lévő jelet.
– Hükszósz – magyarázta Nebamun. – Az elmúlt hónapban – azt hiszem, a második napján
történt, igaz, gazdám? – mindannyian kaptunk egyet.
Amerotke újra szemügyre vette a korongot.
– Ezek nem hükszósz érmék, hanem medálok – magyarázta Szenenmut –, amulettek, melyeket
Meretszeger adott testőreinek. A csata után találták őket a hükszósz táborban, de aztán eltűntek.
– Mindig azt hittük – tette hozzá Karnak –, hogy az isteni úrnő nagyatyja a zsákmány
részeként magával vitte őket és később beolvasztotta. Ahogy a szolgám mondta, semmi nyomuk
nem maradt Egyiptomban, egészen a hónap elejéig, amikor mindannyian kaptunk egyet, köztünk
Nebamun is.
– És ezt fenyegetésnek tekintitek?
– Természetesen! – felelte Karnak. – Gyakran találkozunk vagy valamelyikünk házában, vagy
a Vörös Kápolnában. Először úgy gondoltuk, tréfának szánta valaki, egy társunk akart meglepni
minket. Csak amikor Baletet meggyilkolták, jöttünk rá halálos jelentésükre.
– Ért már másvalakit is támadás közületek? – kérdezte Amerotke.
– Igen – szólalt meg Nebamun. – Három nappal ezelőtt a gazdám elküldött borért a rakpartra.
Jóval áldozatidő után történt, már sötétedett. Egy sikátoron keresztül mentem hazafelé, ki
akartam jutni a városból, mielőtt megfújják a kagylókürtöt. Hirtelen egy sötét alak lépett elém
egy kapunyílásból, egyik kezében harci buzogánynyal, a másikban késsel. Sötét volt, de úgy
láttam, mintha Széth templomának egyik papja lett volna, mert vörös parókát viselt. Olyan
hirtelen támadott rám, hogy elejtettem a botomat és elcsúsztam. Hallottam, ahogy a buzogány a
levegőbe hasít fölöttem, és sietve arrébb gurultam. Az alak megfordult, elvesztette az
egyensúlyát, aztán újra rám akart támadni. Segítségért kiáltottam – Nebamun zavartan
elmosolyodott. – Nem játszottam meg a nagy háborús hőst. Ekkor kinyílt egy ajtó és kilépett egy
nő, mögötte a férje és a gyerekei. Támadóm elmenekült. Megmentőim felsegítettek, és a férfi
hazakísért.
– Nebamun rossz állapotban került haza – szólt közbe Karnak. – Megjutalmaztam az embert,
aki megvédte.
Karnak elmosolyodott. Amerotke látta, hogy az úr és szolgája közt hasonló barátság áll fenn,
mint közte és Szhufoj között.
– Szóval – foglalta össze a bíró –, mindannyian kaptatok egy ezüstkorongot, beleértve Baletet
is – visszadobta az érmét az asztalra. – És semmit nem gyanítottatok, amíg Nebamunt támadás
nem érte és Baletet meg nem gyilkolták? Úgy tűnik – folytatta, figyelmesen megválogatva
szavait –, egy régi seb szakadt fel, mint egy háborús sérülés. Valaki eljött Thébába, hogy
kiegyenlítse a számlát.
Hatsepszut a fejét rázta, mintha nem értené.
– Több lehetőség is van – folytatta Amerotke. – Először is, Meretszeger nagy hatalmú
varázslónő volt. Voltak követői, talán saját kultusza is. Amennyire tudjuk, akár gyerekei is
lehettek. Karnak uram, mennyire volt öreg Meretszeger?
– Megvizsgáltam a testét és a fejét is, miután legyőztük a hükszószokat. Idősebbnek nézett ki,
mint amennyi valójában volt. A sátorban úgy láttam, a haja ősz, de az csak hamu volt az áldozati
tűzből. Úgy gondolom – Karnak hunyorgott, míg gondolkodott –, nem lehetett több
harmincévesnél.
– Amikor Avarisz, a hükszósz főváros elesett, elfogták Meretszeger családját és szolgáit? –
kérdezte Amerotke. – Nem lehet, hogy ez a támadó vérbosszúra készül?
– Senkit nem találtunk – felelte Karnak. – Emlékszem, az isteni úrnő nagyatyja külön

megparancsolta, hogy keressük meg őket, de addigra a hükszószok és a velük együttműködők
vagy elmenekültek vagy elrejtőztek.
– Azt mondtad, több lehetőség van – szólt közbe Hatsepszut.
– Igen, úrnőm. A második az, hogy Thébában valaki irigységből vagy féltékenységből
meggyűlölte ezeket a hősöket. Olyan okokból, amelyeket csak ő maga ismer, a gyilkos
elhatározta, hogy megöli őket, bár hogy mi okból és miért éppen most, azt nem tudom.
– Mi a harmadik lehetőség? – kérdezte mosolyogva Hatsepszut. – Mert van egy harmadik
lehetőség is, ugye?
Amerotke lesütötte szemét és a gyűrűjével játszott. Az isteni úrnő szavai mindig legyezgették
a hiúságát. Felpillantott. Hatsepszut arca nem tükrözött érzelmeket, a fáraónő kislányosan
megrebegtette a szempilláit.
– Beszélj, uram!
– Lehet, hogy a gyilkos itt ül közöttünk.
Amerotke csendben maradt, míg Karnak és a többiek hangosan tiltakoztak, az asztalra csaptak
és hitetlenkedve néztek rá.
– Mi testvérek vagyunk! – kiáltotta Pesedu. – Az istenek a tanúim, hogy éppen elég bajom van
az életben. Miért gyűlölné bármelyikünk is a többieket? Ha a gondolatmenetedet követem, uram,
ez a gyilkos mindannyiunkat meg akar ölni.
– Lehet, hogy közületek valaki az – mondta Amerotke –, vagy az ismerőseitek közül.
– Ezt indokold meg – követelte Szenenmut.
– Nincs bizonyítékom – jelentette ki Amerotke –, de hallgassatok végig figyelmesen – ujjain
számolt, hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon. – Először is, hány ember tud arról, hogy
Meretszeger megátkozott benneteket? Másodszor, hányan tudnak arról, amit a testőrei
bevallottak? Harmadszor – Heti felé intett, aki tiltakozón emelte fel kezét –, itt vannak ezek a
medálok. Olyasvalaki küldhette őket, aki jelen volt a fáraó nagy győzelménél és megszerezhette
őket. Negyedszer, bárki is a gyilkos, erős ember, egy harcos. Sérülése ellenére és annak ellenére,
hogy elcsúszott, Nebamun veterán katona, és Balet tábornok is az volt, egyikük sem adná
könnyen az életét. Végül, itt van a tábornok meggyilkolása: ez nem útonálló műve volt, nem is
orgyilkosé, hanem olyasvalakié, aki könnyedén bejutott Széth templomába és beosonhatott a
kápolnába. Ezenkívül, hányan tudhatták, hogy Balet odament imádkozni?
– Gyakran tette – jelentette ki Heti. – Baletről mindenki tudta, hogy szeret egyedül lenni.
Gyakran látogatta meg a kápolnát. Lehet, hogy a gyilkos csak várt és figyelt. Ami a többi érvedet
illeti, uram, egész Théba ismeri Meretszeger átkainak és a testőrök vallomásának történetét.
A többi katona csatlakozott a vitához, hevesen érvelve, mígnem Amerotke nyíltan beismerte,
lehet, hogy téved.
– Csak egy lehetőség volt – magyarázta –, de mindannyiótokat kérlek, legyetek óvatosak. Ha
azok a medálok a halál jelei, a gyilkos újra le fog csapni.
– Meg kell állítani! El kell kapni! – jelentette ki Hatsepszut kereken. Széttárta karjait, mintha
magához szerette volna ölelni az idős veteránokat. – Az ezredük és az egész hadsereg megtorlást
követel. Balet tábornok gyilkosát... – Hatsepszut szünetet tartott, szemei parázslottak a dühtől –,
esküszöm, kilógatom Théba falaira vagy élve eltemettetem a sivatagban! – mély levegőt vett. –
Lehet, hogy nyersnek tűnök, Amerotke uram, de nemcsak ezeknek a katonáknak az életéért
aggódom, bármilyen értékesek is. Beszélgetésünket azzal kezdtem, hogy a pletykákra utaltam.
Azok az üresfejűek, akik szeretik a nyelvüket járatni és a babona lángjait szítani, azt beszélik,
Széth megharagudott Thébára és belopózott a városba, hogy bosszút álljon – bágyadtan intett. –
Nem azért vagyok itt, hogy a fecsegést ismételjem, de érted a lényeget, Amerotke uram.
A fáraónő az asztalra nézett. Amerotke megértette: a templomok papjai nem támogatták olyan

lelkesen a fiatal uralkodónőt, mint kellett volna. Az effélék semmit sem szerettek jobban, mint ha
felkavarhatták a politika állóvizét, jeleket és jóslatokat kutatva arról, ki nem bírja az istenek
áldását. A Széth templomában elkövetett borzalmas szentségtörés, mely a hükszósz bosszú és
kegyetlenség visszhangját idézte fel, hamarosan megragadja a nép képzeletét.
– Meretszeger halott – mondta Amerotke kiegyensúlyozott hangon. – Karnak tábornok
lefejezte. Hol temették el?
– Messze Ashiwa oázisán túl – felelte Karnak. – Nagyjából amerre...
Amerotke bólintott.
– Tudom, hol van, uram. Tíz mérföldre Thébától északkeletre, kinn a Vörös Földön, közel
ahhoz a helyhez, ahol legyőzték a hükszószokat.
– A csata után – magyarázta Karnak –, az isteni úrnő nagyatyja megparancsolta a papoknak,
hogy mondjanak átkot Meretszeger holttestére, aztán titokban eltemettette. Holnap reggel
mindannyian ki akarunk menni oda egy harciszekér-alakulat kíséretében.
– Miért? – érdeklődött Amerotke.
– Valami mást is bevallott a testőr – mosolyodott el komoran Karnak. – Meretszeger bosszút
esküdött. Azt mondta, még ha az alvilágból kell is visszajönnie, hogy bosszút álljon gyilkosain,
azt is megteszi.
– Babona – legyintett Amerotke.
– Talán, uram – felelte Hatsepszut bársonyos hangon. – De Karnak tábornok ki akar menni és
te elkíséred!
Abból, ahogy Amerotke előtte ment, Szhufoj tudta, hogy gazdája rettenetesen dühös; látta a
tartásából és komor arckifejezéséből. A törpe biztos volt benne, hogy hallotta, amint gazdája azt
mormolja: "Ez a boszorkány ravasz, mint a róka." Valami kellemetlen történhetett a
megbeszélésen. Amerotke dühöngött, amikor elhagyta a termet, és a mögötte kijövő Szenenmut
elfintorodott és vállat vont. A bíró semmit nem szólt, csak intett Szhufojnak, hogy kövesse, és
már a holdfényes palotakertben járt.
A kertben nagy fémtartókban parázs izzott, mellette szolgák melegedtek. Szurokfáklyák égtek
magas póznákon, és a szobrok és szökőkutak árnyéka táncolt a fényben. Szhufoj nem tudta, hová
tártanak. Tudta, hogy még mindig a királyi kert területén járnak, körülöttük csillogó halastavak és
díszes lugasok voltak, gyümölcsfák, datolyapálmák és szikomorfák vetettek árnyékot a
víztükörre. Kacsák hápogtak a sűrű papiruszligetekben. Madarak szálltak az éjszakai égen,
némelyikük leereszkedett a faágakra vagy a szobrokra és lugasokra.
Szolgák haladtak el mellettük, vállukon kosarakat vagy vizeskorsókat cipelve, katonák és a
királynő testőrei álltak őrt csendesen a fák alatt és az épületek bejáratánál, kezükben íjjal és
dárdával. Valahol a távolban mozgó fények jelezték, hogy az őrség parancsnoka őrjáratot indított
útjára. Szhufoj megugrott, mikor egy háziállatként tartott kismajom szaladt el mellette, nyomában
egy kiskutyával, amit viszont egy palotabeli apród üldözött.
– Hová megyünk? – kérdezte Szhufoj egyik kezével megragadva gazdája kezét, másik
kezében napernyőjét tartva. Észrevette, hogy Amerotke elővette legyezőjét és hevesen mozgatja
arca előtt, mintha nem venné észre, milyen hűvös a levegő. – Kimelegedtél és ideges vagy –
jegyezte meg. Meglepődött gazdája viselkedésén; Amerotke rendszerint csendes és nyugodt volt.
A bíró megállt és lemosolygott Szhufojra.
– Sajnálom.
Egy kerti kőpadhoz irányította Szhufojt és mindketten leültek. Amerotke kinyújtóztatta lábait
és felnézett a csillagokra.
– Holnap hajnalban, Szhufoj, kimegyünk a Vörös Földre, az Ashiwa-oázisba.

Szhufoj lehunyta a szemét és megcsonkított arcán fintor tűnt fel. Amerotke ügyes kocsihajtó
volt, edzett katona, aki a harciszekéralakulatban szolgált. Egy efféle út unalmas lenne, ha az
Ashiwa-oázis nem idézne fel kellemetlen emlékeket a bíróban. Sok évvel ezelőtt történt – és
Szhufoj csak nehezen tudta összerakosgatni magában a képet –, amikor Amerotke még fiatal fiú
volt, hogy bátyját, aki fiatal tisztként őrjáratot tartott, nomád útonállók meggyilkolták. Amerotke
egyszer, amikor bátyjára emlékezve kicsit többet ivott a kelleténél, elmesélte, hogy ért el a hír
Thébába, és szüleit mennyire megviselte, amikor fiuk holttestét hazahozták.
– Sajnálom, gazdám – Szhufoj megveregette Amerotke lábát. – Majd csak túl leszünk rajta.
– Nemcsak erről van szó – Amerotke megdörzsölte arcát. – Hatsepszut nagy zsarnok tud lenni
néha – csettintett ujjaival, mintha a fáraónőt utánozná. – "Menj ide! Menj oda!" Mintha nem
lenne ennél fontosabb dolgom itt, Thébában!
– Nesratta úrnő ügye? – kérdezte Szhufoj.
– Igen, Nesratta úrnőé. Ezért vagyunk most itt.
Amerotke felállt, eltette legyezőjét és nyugodtabban indult tovább. Egyszer megállt és mélyen
beszívta a gránátalmafák felől áradó illatot, aztán továbbmentek, le egy lépcsősoron és át egy
füves tisztáson, ahol megbéklyózott gazellák és kecskék legelésztek.
Úr és szolgája áthaladtak egy udvaron, mely egy háromemeletes, fekete tetejű épület előtt
terült el, aztán beléptek a nyitott ajtón. Az őr megállította őket, megkérdezte, mi járatban vannak,
aztán továbbengedte őket. Megálltak a tágas előcsarnokban, melynek díszes tetejét cédrusfa
oszlopok tartották, az oszlopok alját és az oszlopfőket lótuszvirágminta díszítette. írnokok és
papok haladtak el mellettük, némelyikük kéziratokat vitt magával, mások írótáblákat. Egy portás
lépett oda Amerotkéékhez és megkérdezte, mit keresnek. Amikor a bíró bemutatkozott neki,
meghajolt és beljebb vezette őket a folyosón.
Szhufoj felismerte a helyet: a fáraó füle és szeme, a főügyész Valu házában jártak, aki
nemcsak a rendőrséget irányította, hanem informátorok és kémek egész hálózatát is Thébában és
azon túl. Valu irodája spártaian egyszerű volt: a minden dísz nélküli, fehérre meszelt falak előtt
szekrények és ládák álltak. Valu keresztbe tett lábbal ült egy emelvényen, térdén egy pergament
tartva, és az emelvénye előtt ülő írnoknak diktált. Az ablaktáblák nyitva álltak. A szobában hideg
volt, de világos a faállványokon álló olajlámpák fényétől. A portás bejelentette Amerotkét. Valu
felnézett és egy intéssel elküldte az írnokot.
– Üdvözöllek, Amerotke uram.
Egy asztal felé intett, melyen egy korsó sör állt. Amerotke megrázta a fejét.
– Ez most nem udvariassági látogatás.
Valu sóhajtott és felkelt.
– Gondoltam. Szerencséd van, hogy éppen itt találsz; az orvosom szerint a benti félhomály
tönkreteszi a szememet, ezért rendszerint a kertben dolgozom – Valu elmosolyodott, de szemei
továbbra is élénken figyeltek. – Megnyugtatónak tartom a virágok illatát, miközben
gondolkozom.
– Amikor Ipumer meghalt, lefoglaltad minden tulajdonát? – kérdezte Amerotke.
– Igen, az általam lepecsételt raktárban vannak. Szeretnéd megvizsgálni őket?
– Tudod, hogy jogom van hozzá – felelte Amerotke.
– Mit keresel?
Amerotke szünetet tartott. Valahol az emeleten valaki megpendítette hárfáját és egy lágy,
dallamos szerelmes dalt énekelt.
– Az én ötletem volt – magyarázta Valu. – Egy nehéz nap után nincs jobb, mint kényelmesen
ledőlni, enni és inni, míg elmémet és lelkemet átadom a zene élvezetének. Az előbb azt
kérdeztem...

– Majd elmondom, ha megtaláltam – felelte Amerotke.
Valu elfintorodott, aztán az ajtóhoz lépett, visszahívta az írnokot és halkan utasításokat adott
neki, aztán némi gúnnyal intett Amerotkénak, hogy kövesse a férfit.
– Mindent ott találsz a raktárban.
Amerotke hűvösen megköszönte, aztán követte az írnokot egy helyiségbe, ami kisebbfajta
pincének tűnt. Fáklyákat és olajlámpákat gyújtottak, aztán az írnok fogott egy papírvágó kést,
levágta a pecsétet az egyik nagy kosárról és leemelte a fedelet.
– Ipumernek, a Háború Háza írnokának holmija – jelentette ki. – Kint fogok várni, uram.
Amerotke Szhufoj segítségével kiürítette a kosarat. Ipumernek nem sok tulajdona volt: egy
erszény, egy tárca, egy öv, gyűrűk, egy brokátöv, néhány ruhadarab, írnokfelszerelés írónádakkal
és tintásüvegcsékkel, egy tekercs üres papirusz, karperecek és más ékszerek. Amerotke mindent
átnézett.
– Ipumer írnok volt nagyon jó munkahellyel – jelentette ki a bíró. – Az ember azt hinné,
gazdagabb volt.
Megpillantott egy ezüstkorongot és felvette.
– Maat nevére! – kiáltott fel, és megmutatta a korongot Szhufojnak. – Ez egy hükszósz eredetű
ezüstmedál! Ilyet küldtek Balet tábornoknak, mielőtt meggyilkolták. Hogy került ez Ipumerhez?
Pár szóval elmondta, mi történt a megbeszélésen, amit Hatsepszut hívott össze.
Szhufoj halkan füttyentett.
– De ennek...
– Igen? – várta a folytatást Amerotke.
– Ennek nincs semmi értelme, gazdám. Ipumer Avariszból származott, ami valaha a
hükszószok fővárosa volt. Volt ilyen medálja. Ha még élne, letartóztathatnád, mint lehetséges
gyilkost, de annak alapján, amit hallottam, Ipumert sokkal inkább Pesedu gyönyörű lánya
foglalkoztatta, mint a bosszú. Ugyanakkor az, hogy ilyen medál volt a tulajdonában, összeköti őt
a halott tábornokkal, és ha jól értettelek, a rejtélyes gyilkossal is, aki bosszút esküdött Dél
Párducai ellen.
Amerotke egyetértőn bólintott és tovább vizsgálódott, de semmi gyanúsat nem talált. Ipumer
kezdetben egy senki volt, egy ember múlt nélkül és barátok nélkül. Nem vásárolt semmi értékes
dolgot, amiket az írnokok szoktak: szobrokat, vázákat, bútordarabokat. Úgy tűnt, mintha Thébába
való érkezése után máról holnapra élt volna Lamnánál, miközben Nesratta úrnőt hajkurászta.
Kopogtak az ajtón, majd Valu lépett be.
– Találtál valamit, igaz?
Amerotke beszámolt a medálról. Valu meglepettnek tűnt.
– Sokat gondolkoztam, mi történt – mondta halvány mosollyal. – Az isteni úrnő azt üzente
nekem, nem én fogok Balet meggyilkolásának ügyében nyomozni. Úgy tűnik, neked tartotta fenn
ezt a feladatot – Valu elvette a medált Amerotke kezéből.
– Mi egyebet tudsz még Ipumerről, főügyész uram? Elvégre te vagy a fáraó szeme és füle.
Valu leült egy zsámolyra az ajtó mellett, felhajtotta köntösét, megvakarta térdkalácsát és
összerándult, ahogy fájdalom nyilallt a gyomrába.
– Kezdem azt kívánni – mondta lassan –, bár ne kezdtem volna ezzel az üggyel foglalkozni.
Úgy gondoltam, kristálytiszta ügy lesz: Ipumer, a mámoros szerelmes és Nesratta, az ármányos
nőszemély, aki belefáradt az udvarlásba és eltette láb alól.
– És most mit gondolsz?
– Most, bíró uram, nem vagyok olyan biztos ebben. Ipumer Avariszból érkezett. Kellett, hogy
legyenek ajánlólevelei, referenciái, aminek alapján felvették az írnoki állásra, amire jelentkezett.
Ennek ellenére mikor a Háború Házába mentem, és megkérdeztem az irattárost...

– Ipumer dokumentumai eltűntek?
Valu bólintott.
– Alaposan átkutattattam mindent, de az irattáros nem találta. Valaki elvette őket, és az
irattáros azt mondta, minél többet gondolkodik, annál biztosabb benne, hogy maga Ipumer tette –
Valu szünetet tartott. – Semmi egyéb. A gyomorproblémái és a szerelmi élete ellenére Ipumer
mintaszerű írnoknak bizonyult. Ritkán hiányzott, ritkán volt részeg vagy engedetlen.
– És természetesen bejuthatott bárhová, ahová akart?
– Pontosan.
– Tehát csak az istenek tudják, milyen okból érkezett Thébába – folytatta Amerotke. – Sikeres
volt és sokra vitte. Egy estén, talán éppen ilyenen, mint a mai, amikor mindenki fáradt és
szétszórt, elaltatja feljebbvalói figyelmét, beoson az irattárba és eltávolítja a rá vonatkozó
feljegyzéseket.
– Nem volt nehéz feladat – értett egyet Valu. – Tudod, hogyan történik az írnokok kinevezése?
Minden adatukat papirusztekercsekre jegyzik fel, amelyeket nagy fonott kosarakban tárolnak,
minden év feljegyzéseit másikban. Én is így dolgozom és te is. Amíg nem történik valami igazán
szokatlan, senki nem foglalkozik ezekkel a feljegyzésekkel. A háború házabeli írnokok élete nem
foglalkoztatja a fáraót vagy az udvart. Nincs több jelentőségük, mint a napfényben táncoló
porszemcséknek.
– De ha Avariszból érkezett, kellett, hogy hozzon magával bizonyítványokat Avarisz
valamelyik templomának Életházából.
– Értem, mit akarsz mondani – Valu felállt és halkan böfögött. – Ugyanakkor engem most vár
a vacsorám. Elküldök majd valakit Avariszba. Én vagyok a fáraó szeme és füle, ha én nem tudok
rájönni, ki ez az Ipumer, akkor senki más sem – a halott holmija felé intett. – Az írnokom majd
elpakolja ezeket. Jó éjszakát.
Kicsivel később Amerotke és Szhufoj elhagyták az Évmilliók Házát és végigmentek a
folyosón. Zsoldosok jártak erre, a rájuk jellemző fegyverzettel: groteszk, szarvas sisakot viselő
saduanák, csíkos fejkendőjű dakkarik, hosszú köntöst és hímzett övet hordó kusiták sötét
bőrükön kék és vörös tetoválásokkal, éjfekete núbiaiak leopárdbőr ágyékkötőben, tollas
fejékekkel, fegyverekkel. Ők voltak Valu testőrei, kísérete, és ha a szükség megkövetelte, a
rendőrei. Csak Valunak tartoztak engedelmességgel. Ha a főügyész le akart valakit tartóztatni,
ezek a zsoldosok megtették. Most éberen figyelték, amint Amerotke távozik, de megnyugodtak,
mikor Szhufoj szokása szerint nagy hangon hirdetni kezdte gazdája címeit.
Amerotke és Szhufoj egy kapun át a piacra jutottak, ahol egyes elárusítóhelyek még
üzemeltek, a kifőzdék nagy forgalmat bonyolítottak, élelemmel és itallal látták el azokat, akik
egész nap keményen dolgoztak. Az éjszakai levegőben frissen sült gazella és kecske illata szállt,
a vadászok aznapi zsákmányaié, amit kibelezve és megtisztítva parázsló szén fölötti rácson
sütöttek meg. Az illat odavonzotta a koldusok tömegét, akik a város vérét szívták, és most ott
ültek, csontos ujjaikat ételért és alamizsnáért nyújtva. A közelben egy csapat részeg egy Amonhimnuszt énekelt. Egy orvos, aki állítása szerint a belek specialistája volt, odasietett hozzájuk,
belső vérzések és gyomorpanaszok elleni orvosságot kínálva. Szhufoj fenyegetőn emelte fel
napernyőjét és a férfi eltakarodott.
Amerotke megragadta Szhufoj vállát, miközben átnyomakodtak a tömegen és kiértek a
bazaltburkolatú sugárútra, ami a nagy városkapukhoz vezetett. A kapu két oldalán őrtornyok
álltak. Az Íbisz ezred egy csapata volt őrségben, fényes bőr mellvértjük csillogott a fáklyák
fényében. Az egyik toronyból kagylókürt hangja szólt, figyelmeztetve az embereket, hogy a
városkapukat egy órán belül bezárják éjszakára.
Amerotke és Szhufoj végigmentek a városfal mellett futó, fákkal szegélyezett úton. A bírótól

jobbra a Nílus vize csillogott, mint egy hatalmas kígyó, fölötte ragyogtak a kikötő felé igyekvő
kereskedőhajók fényei. Éjszaka a Nílus más volt, mint nappal. A papiruszrengetegekben
kalózhajók bújtak meg a dús növényzet között, éberen figyelve és várva az óvatlanokat.
Szhufoj elhallgatott, figyelte az éjszakai madarak csicsergését és a többi, baljóslatúbb hangot,
de nem hallott mást, csak a vízilovak bömbölését és időnként a dögevő sakálok vonítását.
– Mi történt?
Amerotke, aki gondolataiba mélyedve alig vette észre, hogy elhagyta Szhufojt, visszafordult a
törpéért, aki megragadta gazdája kezét és felnézett rá.
– Nofret úrnőnek igaza van, gazdám, kísérőket kellene fogadnunk magunk mellé ezen az úton.
Például Aszuralt, a háborúistent, aki még egy krokodilt is elijesztene.
– Ideges vagy? – kérdezte Amerotke.
Szhufoj visszapillantott az útra, amerről jöttek.
– Mindig az vagyok, uram, amikor éjszaka járunk erre.
– Nincs mitől félned.
Amerotke továbbindult. Elérték a Tisztátalanok Falvát, melyben a városba tóduló parasztok
laktak, akik túl szegények voltak ahhoz, hogy követ vásároljanak, ezért agyagot ástak a Nílus
partján, kiszárították és ebből építették fel a hitvány, egyszintes viskóikból álló labirintust.
Nemcsak a kőfejtőben dolgozó munkások laktak itt, hanem azok is, akik a törvény elől
menekültek. Szhufoj utálta ezt a helyet, de Amerotke ragaszkodott hozzá, hogy mindig errefelé
jöjjenek, ezért mostanra már megszokta. Az ajtókban üldögélő embereket lefoglalták a tüzek,
amelyeken főztek, a levegő nehéz volt a sózott hal, olcsó sör és durva kenyér szagától. Néhányan
felnéztek és kezüket felemelve köszöntötték Amerotkét. A bíró vidáman válaszolt. Mielőtt
elhagyta a falut, mindig piszkos, meztelen gyerekek hada szegődött a nyomába, várva az
adományokat. Amerotke lemosolygott rájuk.
– Gyertek holnap a tizedik órában a házam oldalbejáratához, és kaptok ételt és gyümölcsöt.
Úr és szolgája felkapaszkodott a Nílus fölé magasodó dombocskára. Amerotke megállt, hogy
mélyet lélegezzen a friss, hideg éjszakai levegőből, és visszanézett a falu pislákoló fényeire.
Mikor a királyi kör tagjaival találkozott, újra és újra felvetette, hogy valamit tenni kell a
Tisztátalanok Falvával.
– Hétről hétre nagyobb lesz – jelentette ki –, és Théba minden bűnözőjének és
gonosztevőjének menedéket nyújt.
Egyike volt ez annak a kevés dolognak, amiben egyetértett Valu úrral. Amerotke lenézett a
folyóra. A Tisztátalanok Falvának bűnözői gyakran kerültek elé a Két Igazság Termében.
Ugyanakkor, ami azt illeti, az Ipumerhez és Nesratta úrnőhöz hasonló emberek több gondot
okoztak. Annak ellenére, hogy rokonszenvesnek találta a lányt, eltökélte magát, hogy kideríti az
igazságot. Ha Nesratta ölte meg Ipumert, ha barbár módon megmérgezte, akkor meg fog lakolni
érte. Théba egyre gazdagabb és hatalmasabb város lett: a Sínai-félsziget bányáiból úgy áradt felé
az arany, ezüst és drágakő, akár egy folyó. Hatsepszut kereskedőhajói egyre távolabbra
merészkedtek. Núbia, Líbia, Kús, még a Sínai-félszigeten túli hatalmas Mitanni is adót fizetett
Egyiptomnak. A gazdagság magával hozta a hátrányait is: növekedett a bűnözés nemcsak a
várost elárasztó tolvajok és csavargók, de a gazdagok és hatalmasok közt is. A rettegett
amemetek, a mesteri bérgyilkosok újra feltűntek, és Amerotke kémei szerint nagy forgalmat
bonyolítottak.
Amerotke a folyón túl elterülő holtak városára nézett. Ha Nesratta úrnő bűnös, példát kell
statuálnia. De valóban ilyen egyszerű ez az eset? Pesedu nagyon gazdag ember volt, a lánya
mindent megkaphatott, amit kívánt. Az Ipumerhez hasonlók rangban mélyen alattuk álltak, és ha
Nesratta meg akarta gyilkolni, miért ő maga vállalta a kockázatot? És Pesedu? Neki tudnia

kellett, mekkora botrányt fog okozni Ipumer halála. Ha végigsétál a parton a kikötőben, Pesedu
egy egész sereg gyilkost találhatott volna, aki egy ezüstért elvágja Ipumer torkát. Miért vállalt
ekkora kockázatot maga Nesratta úrnő? Ipumert kétségtelenül azután mérgezték meg, hogy
látogatást tett az Arany Gazella Házában. Ott találkozhatott valakivel. De kivel?
– Miért vállalta a kockázatot? – mormolta Amerotke.
– Mindannyian kockázatot vállalunk – morogta Szhufoj. – Gazdám, szeretnék már otthon
lenni. A gyomrom kezdi azt hinni, hogy valaki átvágta a torkom.
Amerotke lepillantott rá.
– És van egy tervem is.
– Ó, ne! – nyögött fel Amerotke. – Gyerünk, Szhufoj. Útközben elmondhatod.
Továbbmentek, és Szhufoj nem törődve gazdája hitetlenkedésé-vel, csacsogva, akár egy
kismajom, elmagyarázta, hogy fogja kihasználni Széth kultuszát arra, hogy némi pénzre tegyen
szert.
Negyedik fejezet
Hepel, a Háború Házának írnoka és saját bevallása szerint Ipumer bizalmasa felriadt és
rémülten nézett körül. Nem értette, miért fekszik meztelenül a kemény földön és miért vannak
karjai és lábai a földbe vert cövekekhez kötözve. Rettegve pillantott fel a csillagos égre, és
megpróbált megszólalni. Izzadt teste fázott a hideg sivatagi szélben. Küzdött a bor és az ópium
hatása ellen, ami összezavarta gondolatait és árnyékot borított elméjére. Halkan nyöszörgött és a
fellobbanó kis tűzre pillantott, ami előtt egy csuklyás alak ült.
– Hol vagyok? – felköhögte torka mélyéről a bort és az epét. – Mit keresek itt?
Az alak nem mozdult. Hepel reszketett a hidegtől. Úgy érezte, hányni fog, és lehajtotta fejét.
Arcát összekarcolta a kemény, köves talaj. Valahonnan hiénák bömbölését hozta a szél, azokét a
hatalmas, csíkos ragadozókét, akik a Nílus öntözte buja termőföldeken túl elterülő pusztaságban
vadásztak prédájukra. Hepel lehunyta a szemét. Ez biztosan csak egy rémálom.
Emlékezett rá, hogy elment egy örömházba, ami közel volt az Ízisz-templomhoz, a folyóhoz
vezető út mentén. A lány, akit felbérelt, jártas volt az örömszerzésben, teste úgy mozgott alatta,
mint a kígyóé. Hepel megrészegült az öleléstől és kitántorgott egy közeli kocsmába, fején
virágkoszorúval. A kocsmában éppen ünneplés folyt, Hórusz istennel kapcsolatban, és a
tivornyázó férfiak és nők sólyomálarcot viseltek. Hepelt is hívták, hogy csatlakozzon hozzájuk.
Emlékezett arra a férfira, akinek szemei csillogtak az álarc mögött és teste édes parfümillatot
árasztott; egyik térdén egy heszet lány ült, míg két másik lányt figyelt, akik a taps, a csörgő
szisztrumok ritmusára és a hárfa és fuvola zenéjére kígyózó táncot jártak. Körbejárt a nagy kupa,
a benne lévő bor sűrű volt és vizezetlen. Hepel emlékezett rá, hogy őt is kínálták. Utána álmosnak
és nehézkesnek érezte magát, füle csengett a nevetéstől. Végül távozott, újdonsült barátja
támogatta. Emlékezett rá, hogy eltántorgott a kikötőig, és néhány tengerész gúnyolódva kiáltott
utánuk.
Hepel kinyitotta a szemét és lenézett a testére. Valahányszor megmozdult, a kavicsos talaj
összekarcolta.
– Segíts! – könyörgött.
Az alak felkelt a tűz mellől és némán leguggolt mellé. A csíkos köntös alatt drága fehér
vászonruhát viselt, arcát még mindig eltakarta a sólyommaszk.
– Te vagy Hepel? – kérdezte halkan.
Az írnok bólintott.

– Ipumer barátja vagy?
Újabb bólintás.
– Fizettek, hogy kémkedj utána, igaz?
Hepel az álarcra bámult és megrázta a fejét. Érezte, hogy kés karcolja végig a karját,
hátravetette fejét és sikoltott.
– Ha kérdezek valamit – a hang kígyósziszegéshez volt hasonlatos –, mindig igazat fogsz
válaszolni, Hepel. Nézz oda, mit látsz?
– Tüzet – dadogta Hepel. – És azon túl?
– Pusztaságot.
– Igen, Hepel. Kinn vagyunk a Vörös Földön, egy poros kis úton a szellemek lakhelye, a
Királyok Völgye fölött. Most nézz a tűztől balra. Mit látsz?
Kényszerítette Hepelt, hogy arra fordítsa a fejét, olyan erősen meglökve, hogy arcát újra
felsértették a kövek.
– Nézz oda! – parancsolta.
– Egy... egy dobozt látok és egy cserepet.
– Hallottál már a hükszószokról, Hepel? – folytatta a hang. – Gyakran kikötözték a foglyaikat
a sivatagban, ahogy én téged. Vittek magukkal egy lyukas aljú cserépvázát, és nyílásával a
fogolyhoz szíjazták, de előbb tettek bele egy patkányt, amit annyira kiéheztettek, hogy bármit
megtámadott. Én is hoztam magammal egy ilyen patkányt. Nem, nem – a férfi befogta Hepel
száját –, ne sikolts, senki nem fogja meghallani. A tüzet sem látják. Nem akarjuk, hogy
idecsalogasd a hiénákat és oroszlánokat, ugye? Nos, ha tovább hazudsz, azt fogom tenni, amit a
hükszószok tettek: a testedhez kötözöm a cserepet, beleteszem a patkányt és a másik végénél
tüzet gyújtok. A patkánynak csak egy útja lesz kifelé – kínzója megérintette az írnok hasát. –
Értesz engem?
Hepel bólintott.
– Jó – a férfi elvette a kezét. – Tehát kezdjük újra. Ipumer a barátod volt?
– Igen.
– És Felima, az özvegyasszony fizetett neked – a hang vihogássá változott –, hogy kémkedj
élete nagy szerelme, Ipumer után, igaz?
– Igen. Felima gazdagabb, mint amilyennek mutatja magát.
– Nagyszerű! – a vihogás abbamaradt. – Azon az éjszakán, amikor meghalt, követted, amint
elhagyta a kocsmát, igaz?
Hepel hevesen bólogatott.
– Visszament Felimához, utána hová?
– Egy házba az Olajlámpák Útján. Bement, aztán kijött.
– Nagyszerű! – kínzója leült, sarui alatt csikorgott a homok. – És utána?
– Ipumer egy sörözőbe ment. Volt egy borostömlő a vállán. Gondolom, megtöltötte, aztán
elindult az Arany Gazella Házába, hogy találkozzon Nesratta úrnővel.
Hepel felkiáltott, ahogy támadója végighúzta karján a borotvaéles kést.
– Az igazságot akarom hallani, Hepel, nem találgatásokat. Követted odamenet?
– Igen, de nem tudom pontosan, kivel találkozott. Észrevettem a házalót, aki egy fa alá
telepedett le a fal közelében. Nem tudtam, mi történik.
– Nem érdekel.
A támadó elhallgatott, mikor meghallotta egy oroszlán bömbölését és utána egy hiéna
kísérteties sikolyát. Hepel idegességében úgy hallotta, közelednek a hangok.
– Tehát az igazat mondod. Most hagyjuk Nesratta úrnőt és térjünk vissza Ipumerhez. Mit
mondott neked?

Hepel reszketni kezdett, karján fájón lüktettek a sebek. Fuldokolva, öklendezve elfordította a
fejét. Mikor visszafordult, az idegen felállt, és egy köpenyt dobott Hepel izzadságban fürdő
testére.
– Nézd – mondta megnyugtatóan a hang –, nincs mitől félned, Hepel. Csak mondd az igazat.
Beszélt neked Ipumer valaha is avariszi életéről?
– Azt mondta, előkelő családból származik. Gyakran dicsekedett azzal, milyen fontos hivatalt
töltött be – Hepel nyelt egyet és nyögött, érezve a savas ízt torka mélyén. Ha megmenekül innen,
sose megy többé örömházba és sosem iszik idegenekkel, fogadta meg magában. Lehunyta a
szemét és elátkozta Ipumert.
– Ha olyan fontos ember volt Avariszban – folytatta kínzója –, miért jött Thébába?
– Ezt én is kérdeztem tőle, mikor egyszer becsípett. Azt mondta, már két éve él Thébában, és
azt kívánja, bár sose jött volna ide, de már nem mehet vissza.
– Elmondta, miért?
– Csak akkor dicsekedett, amikor részeg volt – Hepel pislogott, mert homok ment a szemébe.
– Azt mondta, azért jött Thébába, hogy nagy tetteket hajtson végre. Az mondta, Dél Párducai
hozták ide...
– Á! – szakította félbe az idegen. – A mi önjelölt hőseink a Széth ezredből.
– Igen, ők.
– Pontosan ki? Nem mondta?
– Az egyik parancsnok, aki mostanra már meghalt.
– Nagyszerű! – a támadó felnézett a csillagokra. – Most gondolkozz, Hepel, gondolkozz el
alaposan. Mondott Ipumer bármi egyéb érdekes dolgot?
– Nem emlékszem. Nesratta teljesen lekötötte. Legtöbbször a lányról beszélt. Egyszer sírva
találtam egy borozó közelében a kikötőnél. Azt mondta, bár sose jött volna ide, és hogy
találkozni akar Pesedu tábornokkal, Nesratta apjával – Hepel lehunyta a szemét. – Többet nem
tudok mondani.
– Jó.
Az álarcos figyelmét mintha elvonták volna az éjszaka dögevőinek borzalmas hangjai.
– Kérlek! – könyörgött Hepel. – Kérlek, engedj el! Az igazat mondtam.
– Tudom – felelte az idegen. – Még egyvalamit mondj el nekem, Hepel: gondolod, hogy
Ipumer barátunkat, aki előtted távozott a nyugati hegyek mögé, Nesratta úrnő ölte meg?
– Nem tudom.
– Én sem. De megnyugtatlak – mondta az álarcos –, nem hoztam magammal patkányt.
Kegyetlen tréfa volt, ugye?
A fiatal írnok hevesen bólogatott.
– El foglak engedni.
Hepel leengedte fejét a földre és megkönnyebbült sóhajjal hunyta le szemét. Éppen azon volt,
hogy ünnepélyesen megígéri, megesküszik az összes istenre, hogy hallgat a történtekről, de
kínzója már döntött, és egyetlen gyors mozdulattal fültől fülig elvágta Hepel torkát. Hidegvérrel
nézte, ahogy a fiatalember megránduló testtel vért köhög fel. Ezután levette róla köpenyét és várt,
míg a test mozdulatlanná dermed és a szemek vakon merednek az éjszakai égboltra. Elvágta a
köteleket, kihúzta a földből a fapeckeket és a kötéldarabokkal együtt köntösébe göngyölte, aztán
homokot szórt a tűzre, kioltva azt. Érezte a ragadozók bűzét a szélben. A vadállatok közeledtek.
Meg fogják érezni a vérszagot, és hajnalra Hepel, az írnok nyom nélkül eltűnik. A gyilkos nem
törődött vele. Még egyszer körülnézett, aztán a holtak városa fölé magasló nagy sziklaorom felé
fordult, ahol a skorpióistennő, Meretszeger lakott. Gyors imát mormolt és elsietett.
Amennyire csak tudott, eltávolodott áldozata testétől, mielőtt megállt volna, hogy kortyoljon

egyet borostömlőjéből. Alatta terült el a holtak városa, és a Nílus csillogott a holdfényben. A
gyilkos, aki még mindig Hórusz álarcát viselte, felnézett az égre. Bosszút akart állni Nesratta
apján és az összes bátor hősön, Dél Párducain. Dühösen vicsorított és elsietett az éjszakába.
Nofret úrnő festékestégelyei és kohl segítségével a lehető legvonzóbbá varázsolta magát.
Olajjal átitatott parókája parfümillatot árasztott, ahogy áttetsző köntöse is, valahányszor
megmozdult. Amerotke mérgesen pillantott rá. Az asszony lilára festette körmeit, nyaka körül
aranyból, ezüstből és jáspisból készült nyakék lógott, fülében hozzáillő fülbevaló csillogott.
Valahányszor megmozdította kezeit, ezüst karkötői csilingelni kezdtek. Közte és Amerotke
között az asztalon főtt ételek hatalmas választéka állt: hal, fürj, lúd és zamatos hússzeletek, mind
másfajta szószban; vajjal és tejszínnel teli korsók, és egy külön erre a célra épített kis
vízmedencében egy korsó fehérbor hűlt.
Amerotke és felesége házuk tetején vacsoráztak. Az olaj lámpák égtek, nagy bronztálakban
izzó parázs nyújtott meleget, tömjén- és szantálfa füstölők tartották távol a legyeket és
szúnyogokat. Amerotke balra pillantott. Innen látni lehetett a város fényeit és a Nílus csillogását,
és hallani lehetett az éjszaka halk hangjait az alant elterülő kertekből. Szhufoj az előcsarnokban
játszott Amerotke két fiával, Ahmesszel és Kurfaival. A törpe panaszos hangjából hallotta,
menynyire szeretne fenn lenni a tetőn, hogy hallja, amit gazdája mond.
– Éppolyan rossz vagy, mint Hatsepszut – vádolta Nofretet Amerotke, igyekezve, hogy arca
szigorú maradjon. – Boszorkány vagy, ravasz nőstény róka! Feldíszítetted magad, hogy olyan
gyönyörű légy, mint a csillagos éjszaka, olyan vacsorát készíttettél, ami az Áldottak Mezején is
megállná a helyét, most meg tágra nyílt szemmel és ártatlan arccal nézel rám.
– Rosszabb vagyok, mint Hatsepszut – mormolta Nofret, és kinyújtotta a nyelvét. – Fiatal még
az éjszaka, bíró uram, és végtelenek a rád váró örömök.
– Egész Théba Nesrattáról beszél – mondta Amerotke, és bekapott egy falat parázson sült
halat. – Tehát tudni akarod, mit tudok az ügyről. Holnap ahelyett, hogy a szolgákkal foglalkoznál,
átvizsgálnád a feljegyzéseiket vagy megtekintenéd a szőlőprést, azzal fogsz foglalkozni, hogy a
legkülönbözőbb ürügyekkel érkező barátaidat fogadod, akik mind tudni akarják majd, mit tud
Nofret Nesratta úrnő esetéről. Lehet, hogy gyilkos? Meg fog halni? Milyen részletekre derülhet
még fény?
– Ez eszembe sem jutott – mondta Nofret ajkát biggyesztve, a sértett ártatlanság hangján.
Abból, ahogy összeszorította ajkait, Amerotke tudta, hogy nehezen fojtja vissza a nevetést. – Ha
nem akarsz beszélni róla – mondta, egy szalvétával megtörölve formás ajkait –, akkor nem kell
beszélnünk róla. Elmész Karnakkal holnap?
– Igen, hajnalban – mondta Amerotke óvatosan.
– Szhufoj idegesnek tűnik.
– Széth templomában jártunk – magyarázta Amerotke. – Elmondtam, miért. Szhufojnak
megint van egy állítólag ragyogó ötlete: Maat istennőt ábrázoló usébtiket fog árulni. Ezekről
persze azt fogja állítani, hogy megáldottam őket, megfürdettem Maat templomának szent tavában
és ha az elhunyt sírjába helyezik, megóvja őt az ítélet csarnokában.
– Ilyen sem volt még ezelőtt – mélázott el Nofret. – De miért csinál Szhufoj ilyesmit?
– Épp elég aranya és ezüstje van – erősítette meg Amerotke –, de nagy álmot dédelget. Gazdag
és hatalmas kereskedő akar lenni. Az agyában úgy hemzsegnek a gondolatok, mint
kígyóveremben a kígyók: csodaszerek, amulettek, szkarabeuszok, orvosságok, szerelmi
bájitalok... – Amerotke ingerülten fújt egyet. – A lista végtelen.
– És mi történt Széth templomában? – Nofret nem volt hajlandó egykönnyen feladni.
Amerotke belekortyolt boroskelyhébe. Ujjai érezték a faragott mintát a kehely oldalán:

szőlőlugasban tekergőző kígyókat ábrázolt. A kelyhek aranyból és ezüstből készültek és
smaragddal voltak kirakva; Nofret fivérétől kapták őket esküvői ajándékként. Mikor Nofret
ezekkel terített, Amerotke mindig tudta, hogy valami készülőben van. Ezekből a kelyhekből ittak
bort a nászéjszakájukon. Amerotke az íróasztala felé pillantott. Azt az éjszakát sosem fogja
elfelejteni, most azonban a kelyhekről a Skorpió-kelyhek jutottak az eszébe.
– Széth temploma... – Nofret gyöngéden férjééhez koccintotta kelyhét. – Emlékszem – mondta
szomorkásán –, egyszer láttam, ahogy Dél Párducai teljes fegyverzetben végigvonulnak Thébán
egy katonai parádé alkalmával. Hírnökök mentek előttük, fennhangon hirdetve hőstetteiket,
gyönyörű leányok virágszirmokkal szórták fel útjukat, színes strucctollakkal legyezték őket. Most
egyiküket meggyilkolták. Miért, Amerotke? – az asszony hangja hideggé vált.
– Nem tudom – felelte Amerotke. – A hükszósz háború harminc évvel ezelőtt volt. Hazafelé
jövet végiggondoltam a két lehetséges elméletet arról, ki lehet a gyilkos. Először is, lehet valaki
Avariszból, aki délre utazott, hogy megtorolja a régi sérelmeket. Talán Meretszegernek volt egy
fia vagy lánya, valaki, aki régóta dédelgeti a bosszú tervét, és alaposan kitervelt mindent. Nem
tudok rájönni, ki lehet.
– Mi a másik lehetőség?
– Valaki, aki közel áll a Széth ezredhez és ezekhez a híres hősökhöz, Dél Párducaihoz.
– Nem tudtad megkérdezni mindegyikőjüktől, hol voltak, amikor Baletet megölték?
– Holnap megteszem, de tudod, milyenek a hozzájuk hasonló emberek. Nagy hatalmúak és
elfoglaltak. A gyilkos valószínűleg ügyesen elrejtette a nyomokat. Tudod – Amerotke
fészkelődött ültében, ujjai a dívány berakással díszített karfáját babrálták –, gyanakodom arra a
Sisnak nevű papra is, akivel találkoztunk. Sunyi szeme van, mint egy macskának. Nem értem,
hogy lehet, hogy Baletet olyan csendben ölték meg. Ahogy hallottam, a kápolna úgy nézett ki,
mint egy csatamező.
– És az isteni Hatsepszutnak egyik elméleted sem tetszik?
– Nem, és ezért olyan ideges, akár egy mongúz.
– Találó kifejezés – csipkelődött Nofret.
– Hatsepszut azt akarja, hogy a hadsereg elégedett legyen – felelte Amerotke. – Az emberek
azt fogják kérdezni, hogyhogy harminc éven át semmi nem történt a hősökkel, csak most, hogy ő
trónra lépett. Semmi nem zavarhatja meg Hatsepszut nyugalmát.
– Kivéve persze Szenenmut urat.
Amerotke átnyúlt az asztal fölött és ujjával gyengéden megérintette Nofret ajkát.
– Előttem beszélhetsz így – suttogta –, de a barátaid előtt nem.
– Fáraó vagy nem – csattant fel Nofret –, nem félek az isteni Hatsepszuttól.
Amerotke lepillantott az asztalra. Felesége fenntartásokkal viseltetett Egyiptom uralkodója
iránt.
– Lehet, hogy fáraó – gúnyolódott Nofret –, lehet, hogy Ré isteni leánya, a szó az ő szájából az
ő akaratának megtestesülése, de akkor is csak egy nő, aki járatos a cselszövésben.
Amerotke teletöltötte mindkettejük kelyhét.
– Tehát holnap a Vörös Földre mész?
– Igen.
– És mi lesz Nesratta úrnővel?
Amerotke mosolygott és sóhajtott.
– Olyan kitartó vagy, mint egy mongúz!
– És olyan állhatatos is – értett egyet Nofret.
– Holnap reggel Valu megjelenik majd a bíróság előtt, a kérelmek őrzője pedig közli majd
vele, hogy az ügy tárgyalását elnapoltam, és várniuk kell.

– Szerinted bűnös? Gyerünk – Nofret áthajolt az asztalon –, hidd el, a szellő nem kémkedik,
nem juttatja el szavaidat a főügyész fülébe.
Amerotke tudta, hogy felesége nem fogja békén hagyni, amíg el nem mond neki mindent.
Ugyanakkor Nofret okos asszony volt, és nem járt el a szája. Amit megtudott, titokban fogja
tartani, bár fitogtatni fogja barátai előtt, hogy többet tud, mint ők.
– Nagyon különös eset – Amerotke hátradőlt, két kezében tartva kelyhét. – Az egyik oldalon
áll Pesedu nagyúr, a bájosan kövérkés felesége és két lányuk. Ipumer, úgy tűnik, egy banketten
találkozott velük, és ha hinni lehet a pletykának, Nesratta és ő fülig egymásba szerettek. Nesratta
a széltől is óvottan nőtt fel. Róla mindent tudunk.
– És Ipumerről?
– Ő kész rejtély. Egy senki, egy idegen Avariszból, aki Thébába érkezett és valami rejtélyes
pártfogó közbenjárásával írnok lett a Háború Házában. Persze nem szabad elfelejteni azt sem,
hogy szép beszédével rendkívül sikeres volt a hölgyek körében. Jól ismerték a heszetlányok, a
táncosnők, a kurtizánok. Felima is nagyon szerette, ahogy az a nő is, akinél lakott, Lamna.
– Mire célzol? – Nofret kivett egy szőlőszemet a tálból és férje ajkához emelte. – Azt akarod
mondani – folytatta –, hogy Ipumer és Nesratta találkozását előre megtervezte valaki?
– Szerintem igen, de mi vonzotta Ipumert Nesrattához? Ez a rejtélyes – Amerotke
megköszörülte a torkát.
– Van még egy – mondta Nofret. – Maga Nesratta. A város hercegnője, egy gazdag lány, akit
egy vele egyenrangú férfinak szántak. Ehelyett kegyeivel egy írnokot halmoz el, akiről
valószínűleg semmit nem tudott.
– Igaz – vigyorodott el Amerotke. – Segédemmé kellene hogy tegyelek a Két Igazság
Csarnokában. Legközelebb, amikor összeül a bíróság, felteszem Nesrattának ezt a kérdést. Persze
lehet, hogy beleszeretett. Lehet, hogy így akart lázadni a szülei kívánságai ellen.
– Ez is lehetséges – értett egyet Nofret. – És utána?
Amerotke az égre emelte tekintetét. Tetszett neki a beszélgetés, mert segített összefonni a
különböző szálakat.
– Nesratta feltehetőleg apja elkényeztetett kedvence. Flörtölt, viszonyt folytatott a férfival, de
aztán úgy döntött, elég belőle.
– Tehát, ha a pletyka igaz – jelentette ki Nofret –, Nesratta úrnő közölte Ipumerrel, hogy többé
nem tart rá igényt.
– Igen, de Ipumer kitartó maradt.
– Na és? – Nofret csibészesen elvigyorodott. – Amerotke uram, nekem is sok kérőm volt,
csodálóim, hogy úgy mondjam. Esküdözhettek, mennyire szeretnek, én tudtam, hová tartozik a
szívem.
Amerotke felemelte kelyhét.
– Én is gondoltam erre – felelte. – Nesratta úrnőnek csak annyit kellett volna tennie, hogy
zárva tartja a hálószobája ablakát és a kerti kiskaput, és Ipumer nem tehetett volna semmit.
Gondolom, az apja is el lett volna ragadtatva, ha ráuszíthatja a szolgáit és a házőrző kutyáit.
– Vagy még rosszabbat?
– Vagy még rosszabbat – értett egyet Amerotke. – Egy útonállót már egy ezüstért is fel tudsz
bérelni. Vannak férfiak és nők Thébában, akik a saját testvérüket is megölnék egy ebéd áráért.
– És ha ez történt?
– Nem.
Amerotke néhány mondatban beszámolt róla, mi történt a bíróságon reggel.
– Tudjuk, hogy Ipumer elment az Arany Gazella Házába. Tudjuk, hogy valaki kijött a házból,
hogy találkozzon vele, és feltehetőleg ott mérgezték meg. Nem tudom elképzelni – folytatta

Amerotke –, hogy Ipumer bekopog az ajtón, ahol egy orgyilkos lép ki, és az írnok elmegy vele a
sötétben.
– Tehát Nesratta úrnő kellett, hogy legyen az?
Amerotke óvatosan választotta meg szavait.
– Valunak bizonyítania kell, hogy Ipumernek Nesratta adott mérget vagy Nesratta parancsára
adtak mérget azon az éjjelen, amikor meghalt. Ha nem tudja bebizonyítani, azt kell kimutatnia,
hogy valahányszor Ipumer rosszul lett, a rosszullétet méreg okozta, és hogy...
– Hogy Nesratta keze van a dologban – fejezte be Nofret.
– Igen. Ezek után – folytatta Amerotke, miután így belejött a témába –, ha Nesratta ügyvédje
megéri a pénzét, megpróbálja majd összezavarni az ügyet. Már most is ezt próbálja tenni. Miért
akarta volna Nesratta megölni Ipumert? Talán volt valaki, akinek nem tetszett Nesratta és Ipumer
viszonya? Talán Pesedu tábornoknak, talán a család más tagjának, vagy valamelyik féltékeny
özvegynek, Lamnának vagy Felimának, esetleg egy rejtélyes idegennek, akiről nem tudunk.
– Zsarolás – vetette fel Nofret. – Lehet, hogy Ipumer, miután elcsábította, megzsarolta.
– Lehetséges – értett egyet Amerotke.
– Lehetséges – ismételte Nofret. – Ipumer eldöntötte, hogy ha nem kaphatja meg Nesrattát,
legalább eléri, hogy fizessen a lány. Lehet, hogy Nesratta anyjával vagy apjával találkozott aznap
éjjel, vagy valakivel, aki őket képviselte. Elképzelheted, mit mondhatott Ipumer: "Töltsétek meg
a zsákomat arannyal, vagy egész Théba tudni fog arról, milyen könnyedén elcsábíthatta Nesrattát
egy közember."
– Lehet, de Valu már egyvalamit bebizonyított – pillantott Amerotke Nofretre –, mégpedig
azt, hogy Nesratta vásárolta a mérget, amely Ipumert megölte. Valu gyors és ravasz. A lánc
mindkét vége a kezében van, és megpróbálja összeilleszteni. Gondolom, az ügy elnapolása miatt
nyert időt arra fogja használni, hogy tovább ássa bele magát az ügybe, mint egy sakál.
– Ki fogod vallatni Nesratta úrnőt?
– Igen, még a tárgyalás kezdete előtt. Viszont... – Amerotke megrázta a fejét – Valu ellenkezni
fog ez ellen. Az ügy már a bíróság előtt van, és ott kell a végére járni, hacsak meg nem változnak
a körülmények.
– Mi van, ha bűnös? – Nofret hangja már nem volt játékos. Amerotke elhúzta a száját.
– A fáraó törvényeit mindenki ismeri. Azt, aki szándékosan és rosszindulatúan megmérgez
valakit, élve temetik el a Vörös Földön – észrevette a riadalmat Nofret szemeiben. – De én biztos
vagyok benne, hogy nem fajulnak idáig a dolgok. Meretel jó ügyvéd.
– Valu úr is az.
Amerotke folytatni akarta, amit mondani kezdett, amikor meghallotta Szhufoj kiáltását és
sietős lépteit a lépcsőkön.
– Uram, látogatód érkezett.
Amerotke Nofretre pillantott, aki bólintott.
– Chula az, a pap Széth templomából.
Szhufoj felért a lépcső tetejére, majd mögötte Chula is. A pap hímzett kendőbe burkolózott és
csuklyáját a fejére húzta. Mikor felért, hátravetette csuklyáját, mélyen meghajolt Nofret úrnő felé,
és mélyen ülő szemeivel Amerotkéra pillantott.
– Sajnálom, hogy megzavartalak, uram, de az isteni úrnő kifejezett parancsa volt.
Nofret tapsolt egyet, és intett Szhufoj nak, hogy hozzon egy széket az asztalhoz. Megfogta a
pap kezét, és jelezte neki, hogy foglaljon helyet, aztán ragaszkodott hozzá, hogy egyen és igyon,
mielőtt beszél. Chula nem kérette magát másodszor, kecsesen felemelt egy sült kacsacombot.
Amerotke és Nofret úgy tettek, mint aki folytatja az étkezést. Chula ivott egy korty bort, aztán a
torkát köszörülte.

– Terjessze ki óvó árnyékát rátok az, aki mindent lát és hall – Chula érdes arcán gyengéd
mosoly tűnt fel –, és tartson benneteket szárnyai alatt mindörökké.
Nofret megköszönte a papnak az áldást.
– Uram, még egyszer elnézésedet kérem, de érdekes híreket hoztam – tért Chula gyorsan a
tárgyra. – Először is azzal a lánnyal kapcsolatban, akit leütöttek és a Nílusba dobtak. A lány
terhes volt.
Nem vett tudomást Nofret elborzadt arcáról. Terhes nőt meggyilkolni olyan hatalmas bűn volt,
amelyért a Halottfaló örökké tartó kárhozatra ítélte az embert.
– Biztos vagy benne? – kérdezte Amerotke.
– Orvos vagyok. Mikor belekezdtem a balzsamozásba, azonnal észrevettem – a pap szemei
könnyekkel teltek meg. – Körülbelül két hónapos terhes lehetett. Bosszúért imádkoztam Anubisz
szobra előtt. A feleségem és én éveket adnánk az életünkből egy gyermekért. Mint tudod, uram –
folytatta a pap –, a heszetlány holttestét át kell adnunk az Anubisz-templomnak, hogy ők
temessék el. Az ő istenük előtt táncolt. Ma este elmentem oda és további dolgokra jöttem rá. Ez a
heszet csendes és visszahúzódó természetű volt, a gondolatait megtartotta magának, mégis
megtudtam, hogy volt egy titka.
– Szeretője volt?
– Igen, uram, de senki nem tudta, ki volt az. Úgy tűnik, többször is kilopózott a templomból,
hogy egy előre megbeszélt helyen találkozzanak. Mivel a kapcsolatot titkolniuk kellett, úgy
gondolom, a férfi nős volt.
Amerotke egyetértően bólintott.
– Egy alkalommal azonban a heszetlány bevallotta egy barátnőjének, hogy szeretője, aki
feltehetőleg gyermekének apja, magas rangú tiszt őfelsége hadseregében. A barátnője azzal
vádolta, hogy hazudik. A heszet azt felelte, hogy szeretője nem egyszerűen egy tiszt, hanem
Egyiptom egyik hőse, Széth mészárosainak, Dél Párducainak egyike.
– Biztos vagy ebben?
Chula bólintott, és belekortyolt borába, szemei fogva tartották Amerotke pillantását.
– A Holtak Őrzője vagyok, Anubisz kultuszának elkötelezettje. Senki, aki az ő szolgálatában
áll, nem merne hazudni nekem. Újra és újra megkérdeztem a lányt, és ő ugyanazt mondta. Nem
hiszem, hogy hazudott volna.
Amerotke halkan füttyentett.
– Ez valóban új fordulat – mormolta –, és megmagyarázza, miért ölhették meg – Nofretre
pillantott. – Egy fiatal templomi táncosnő teherbe esik. Lehet, hogy követelőzni kezd, talán még
fenyegetőzni is, ezért megölik, és vele együtt gyermeke is meghal. Nem kételkedem abban, amit
elmondtál, Holtak Őrzője, de a heszetlányt úgy gyilkolták meg, mintha egy hükszósz harcos
áldozati ajándéka lett volna.
Amerotke felpillantott az égre. A csillagok egészen közelinek tűntek ezen az estén. Az éjszaka
trükkje volt, vagy csak túl sok bort ivott? Vagy olyasvalami ez, amire az Élet Háza diákjai
tudnának magyarázatot adni? Lehunyta szemét, és arra gondolt, amit a Holtak Őrzője elmondott
neki. Volt benne logika. Egy fiatal templomi heszet, akit elbűvöl a háborús hős iránta tanúsított
figyelme, áldozatul esik a csábításnak, és örömteli szeretkezéseik során nem törődik azokkal a
módszerekkel, amelyekkel megakadályozható a teherbe esés. Az is lehet, hogy az egészet
kitervelte, hogy csapdába ejtse szeretőjét, aki megkövetelte a teljes titoktartást viszonyukkal
kapcsolatban? Feltehetőleg összevesztek emiatt, a szerető elvesztette az önuralmát és kegyetlenül
megölte. Lehetséges, hogy Balet halála kapcsolatban áll ezzel?
– Uram, más híreim is vannak.
Amerotke megdörzsölte a szemét.

– Ipumer írnok teste kész a temetésre. A szertartást az Ezüst Háza fizeti. Amikor
felkészítettem a testét – a Halottak Őrzője közelebb ült –, észrevettem rajta egy elhalványult
tetoválást. Festék segítségével sikerült kivennem a körvonalait.
– És?
– Két keresztbe tett harci buzogányt ábrázolt – Chula elmosolyodott, ahogy észrevette
Amerotke pillantását.
– De azok a hükszósz nemesek jelképei. Tehát írnokunk nem egyiptomi származású volt?
– Feltehetőleg – értett egyet a Halottak Őrzője. – Talán egy magas rangú hükszósz harcos és
egy egyiptomi nő fia volt. Miután a fáraó seregei bevették Avariszt, rengeteg gyermek maradt
árván.
– Igaz – mondta Amerotke. – És akinek egy kevés esze volt, megpróbálta elrejteni a hasonló
tetoválásait.
– Itt is ez történt – jelentette ki Chula. – Úgy tudom, a tetoválást röviddel születése után
kaphatta. Mikor nem lehetett több egyévesnél, valaki megpróbálta eltüntetni róla. Ipumer
körülbelül harmincéves lehetett, ami születésének idejét a hükszószok legyőzésének évére teszi.
Amerotke átnyúlt az asztal fölött és megérintette Chula kelyhét.
– Jó munkát végeztél, barátom.
Szigorú külseje ellenére Chula elvörösödött.
– Saját kényelmeddel nem törődve siettél ide, hogy elhozd nekem ezeket a híreket – folytatta
Amerotke. – Ragaszkodom hozzá, hogy vendégül láthassunk ma éjszakára. Széth temploma
megvár. Vannak más híreid is?
– A heszetlányról nincsenek, de Ipumer esete lenyűgöz. Thébában mindenkinek van elmélete a
haláláról. Mint tudod, uram, a balzsamozás során kivesszük a belső szerveket, majd megtisztítjuk
és a kanopuszedényekbe helyezzük őket. Ipumer esetében alaposan meg is vizsgáltam őket. Úgy
hiszem – Nofretre pillantott, aki a hallottaktól lenyűgözve ült –, bár kevés bizonyítékom van rá,
hogy Ipumer ópiumszármazékokat szedett.
– Ópiumot?
– Nem tudom, uram, mi célból tehette – hogy el tudjon aludni, hogy álmodjon? A mák és más
növények nedve meg tudja változtatni a tudatot, jókedvet okozhat. Gondoltam, talán tudsz
valamit kezdeni ezzel.
– Hogyan? – kérdezte Nofret.
– Egy eshetőséget nem említettem – magyarázta Amerotke –, mégpedig azt, hogy Ipumer
nagyon izgatott tudott lenni, ha Nesrattáról volt szó. Nem árulok el titkot azzal, hogy Meretel
esetleg azt állítja majd, Ipumer szándékosan vette be a mérget, hogy halálával Nesrattát vádolják
majd. Remélte, hogy kája majd visszajár kísérteni a lányt.
– Ostobaság! – csattant fel Nofret.
– Neked, nekem és vendégünknek igen – felelte Amerotke –, de olyasvalakinek, aki őrült a
szerelemtől és kábítószereket szed, bármilyen okból is? – Amerotke felemelte boroskelyhét. –
Amit most mondok, bizalmas. Minél többet tudok meg Ipumerről, egyre inkább úgy tűnik,
halálának van valami köze Balet úréhoz, bár nem tudom, hogyan. Egyvalamire rájöttünk: Ipumer
hükszósz származású. Nem hiszem, hogy véletlen, hogy Thébába jött és egy olyan ember
lányának udvarolt, akinek része volt Ipumer népének legyőzésében – Amerotke a Halottak
Őrzőjére mosolygott. – Amit tudni szeretnék, az az, hogy Ipumer saját magától jött, vagy küldte
valaki? Te orvos vagy, mondd el – kérte, miközben újratöltötte a pap kelyhét –, sok hükszósz van
ebben a városban? Chula elfintorodott.
– A hükszósz elnevezést rengeteg törzsre alkalmazzák. Némelyik ezek közül hettita eredetű és
a Sínai-félszigeten túlról jött. A Hiéna Évadja idején eléggé keveredtek az egyiptomiakkal,

néhányan közülünk átálltak hozzájuk. Lehetséges. Harminc évvel ezelőtt Thébában virágzott egy
titkos társaság, a hükszószok támogatóié, akik titkos háborút folytattak az egyiptomiak ellen.
– Sosem hallottam még erről.
– Titkosak voltak – nevetett Chula –, de nem túl veszélyesek. Itt is és Memphiszben is éltek. A
fáraó rendőrsége miatt, az idő múlásáról nem is beszélve, úgy eltűntek, mint napfényben a
harmat. Miért, uram, gondolod, hogy újra megjelent egy ilyen társaság?
Amerotke megrázta a fejét.
– A rendőrség minden jelentését elolvasom. Orgyilkosokról, csempészekről, ravasz
emberekről szólnak, de hükszószokról soha. Ők már a történelem részei, halottak, akár a sivatag
pora – Amerotke nyújtózkodott. – De holnap is van nap – Chulára pillantott. – Holnap nem térek
vissza a bíróságra, Ashiwa oázisába megyek – Nofretre nézett. – Tudod, mit jelent nekem az a
hely? – áthajolt az asztalon és megfogta a nő kezét.
– Ashiwa oázisa – mondta Chula, és a mosoly minden nyoma eltűnt arcáról. – Biztos vagy
benne, hogy biztonságos az út, uram?
– Csak tízmérföldnyire van Thébától északkeletre. Víz táplálta kis terület a porsivatagban és a
vakító napfényben. Miért kérdezed?
– Ma késő este egy holttestet hoztak a templomba – mondta Chula. – Az oázis közelében egy
kereskedőt megtámadtak és súlyosan megsebesítettek. Sivatagi járőrök találtak rá, de nem sokkal
utána meghalt. Azt mondta, hogy nomádok egy csoportja támadta meg nem messze az oázistól.
Nofret erősebben markolta férje kezét.
– Lehet, hogy egy magányos kereskedőt megtámadnak, de egy egész alakulat harci szekeret? –
kérdezte Amerotke, megnyugtatva feleségét és vendégét.
Elengedte Nofret kezét, a tető széléhez sétált és lenézett a kertekre. A Vörös Földön
mindennaposak voltak a támadások és úton-állások. Ami most igazán idegesítette, az az előtte
álló két rejtély volt. Kíváncsi volt, mit fog találni Ashiwa oázisában. Megfogadta magában, hogy
amikor a bíróság újra összeül, elölről kezdi a vallatásokat. Ha kideríti, ki ölte meg Ipumert, talán
választ kap arra is, ki akarja megölni Széth mészárosait.
Ötödik fejezet
Felragyogsz minden egyes nap,
Te vagy mindennek ura,
Bárkádban keresztülhajózol az éjen,
Te vagy a mennybéli vizek ura.
Alattad a horizont, mely mögött laksz.
Minden élet a tiéd.
Te vagy a Fény Ura.
Kezedből nem vehetik el a vésőt.
Az Évmilliók Házában lakozol,
Te küldöd el a négy szelet, hogy belélegezhessük és életben maradjunk.
Te vagy a Tűz Ura, az igazságban lakozó.
Te vagy az Örökkévalóság Ura, a boldogság teremtője.
Te vagy az Isten, szentélyedben, az Ünnepek Ura,
A Mészárlás Ura, ki lecsillapítja a viharokat.
A pap hangja erősen és rezgőn szárnyalt a kék ég felé, melyen folyékony aranyként áradt szét

a fény, ahogy a nap ragyogón felemelkedett, sugaraival szemkápráztató színekbe öltöztetve a
Vörös Föld sötét szikláit. Amerotke és társai lehajtott fejjel térdeltek imaszőnyegeiken és felemelt
kezekkel imádták Ré napistent, aki visszatért éjszakai útjáról az alvilágból. Ünnepélyes, csendes
pillanat volt. A sivatag hangjai elhalkultak, még a keselyűk, a fáraó madarai sem szálltak az égen.
Amerotke elmormolta saját, csendes imáit, felemelte fejét és eltakarta szemét a napfény elől.
Balra fordult és Amon-Réhez imádkozott, aki elküldte leheletét, az édes északi szelet, ami mindig
hajnalban érkezett és a nap perzselő hőségében eltűnt.
A harciszekér-alakulat készen állt, a fényes fegyverek ragyogtak a hajnali fényben. A lovak –
mind a fáraó istállóiból – megbéklyózva álltak, míg lovasaik halkan beszéltek hozzájuk. Harminc
harci kocsi volt összesen, egy kisebb csapat. Mindegyiken egy hajtó és egy íjjal és nyíllal
felfegyverzett katona utazott, és minden kocsi oldalához lándzsákat erősítettek.
Karnak felállt, mikor befejezték az imát. A kis tábortüzet, mely a datolyapálmák árnyékában
égett, vízzel kioltották. Megtöltötték a vizestömlőket, a tedjenek, azaz hajtók ellenőrizték a
kocsikat, kocsirudakat és kantárokat. Mindenki hallott a nomádok legutóbbi támadásáról. Karnak
úgy döntött, nem kockáztat. A tábornok felszállt a csapatot vezető kocsiba, melyet két gyönyörű
fekete kanca húzott.
Amerotke felvette bőrsisakját, nem is annyira a támadásoktól való félelmében, mint azért,
hogy ne üsse meg a fejét, ha leesik a kocsiról, aztán felszállt kocsijára, melyet egy fiatal, sima
arcú hajtó vezetett. A hajtó elmosolyodott és rákacsintott. Amerotke megkapaszkodott a
bronzkorlátban, megvetve lábát a bőraljzaton. A hajtó felkapta a gyeplőt, nyelvével csettintett a
lovaknak, és a csapat elindult.
A reggeli csendet a kerekek hangos nyikorgása, a lovak nyerítése és a hajtók kiáltásai verte
fel. Az alakulat nagyszerűen festett, minden kocsit egyforma pár ló húzott, a lovakat vérvörös
tollak díszítették, a Széth ezredébe tartozó Keselyű század jelvényei. Karnak kocsihajtója,
Nebamun kibontotta az ezred zászlaját, amely fekete háttér előtt a vörös hajú Széthet ábrázolta,
és a zászló lobogni kezdett a reggeli szellőben. Amerotke tudta, mi fog történni: a század híres
volt sebességéről és képzettségéről. Ahogy Szhufojnak mondta, mielőtt elhagyta volna a várost,
az út Ashiwába nem elegáns felvonulás lesz, ezért nem akarta megengedni szolgájának, hogy
vele tartson. Szhufoj olyan kicsi volt, hogy gyakran kiesett a rázkódó kocsiból. Távolléte idejére
Amerotke olyan feladatokat adott Prenhoénak és Szhufojnak, amelyekről remélte, távol tartják
őket a csínytevéstől.
A hajtó gyengéden megrántotta a gyeplőt. A kocsi gyorsabban száguldott, lépést tartva a
többivel. Amerotke igyekezett lazítani. Eszébe jutott az előző esti vacsora, és elmosolyodott arra
gondolva, milyen édes volt Nofret, miután jó éjszakát kívántak a Halottak Őrzőjének és
visszavonultak lakosztályukba.
– Haida! – kiáltotta a kocsihajtó. Az őket kísérő papok közül az egyik belekezdett egy Széthről
szóló himnuszba.
– Ki űzi el a kígyókat?
– Széth nagyúr! – válaszolták a katonák.
– Kinek arcát nem láthatjuk halálfélelemtől eltorzulva?
– Széth nagyúrét! – mennydörögték kórusban a hangok.
– Ki könyörtelen a csatában?
Amerotke csendben maradt, míg Karnak és Dél többi Párduca vezetésével a század az
istenüket dicsőítő éneket zengte. A kocsik minden egyes versszak után még gyorsabb iramban
haladtak. Saját kocsihajtója most jobb kezében ostort tartott, a balban a gyeplőt, teste feszült volt
az izgalomtól. Az ostor pattogása, a kerekek zaja és a lovak patáinak dobolása keveredett az
énekhanggal.

A nap felkelőben volt, a hűvösség megszűnt. A sziklás sivatag tompa vérvörös ragyogásba
öltözött. A szél már nem hideg volt, hanem homokszemcsékkel teli. Amerotke megfogta a
nyakába kötött fehér kendőt és arca elé húzta, hogy takarja orrát és száját; a kocsihajtó ugyanezt
tette. A csapat hangjaitól – az ostorpattogástól, a kerekek zajától, a vágtázó lovaktól – Amerotke
szíve gyorsabban dobogott. Kellemes izgalmat érzett, mikor emlékezetébe idézte, hányszor
versenyezett már harci kocsival. Nem számít, milyen gyakran tette, még mindig hatással volt rá.
Karnak kocsija úgy száguldott elöl, mint a sivatagon átszálló madár. A többiek követték,
minden hajtó meg akarta mutatni, hogy ő a legjobb hajtó, az ő kocsija a leggyorsabb. Amerotke
erősebben markolta a korlátot és imádkozott az életéért. Kicsit riadt volt, de tudta, hogy hajtója
próbára akarja tenni a bátorságát. Ha az idegesség, félelem vagy szemrehányás legkisebb jelét
mutatja, később, a tábortűznél a bíró lesz a viccek céltáblája. Amerotke úgy érezte, a világon csak
a vágtató lovak és a száguldó kocsik léteznek. Tudatában volt a mellettük elrohanó sivatag
szikláinak és bozótjainak is. A felkavart porfelhő egy kocsit elszakított a többiektől.
Amerotke megkönnyebbülten felsóhajtott, mikor meghallotta a kürt hangját. A hajtó csettintett
nyelvével és gyengéden visszafogta a lovakat. A kocsik lassítottak. Amerotke körülnézett.
Néhány kocsi elöl állt, a többi hátul. Legelöl Karnak megállt. A környező vidék megváltozott:
már nem az a lapos síkság vette körül őket, amit szerettek a kocsihajtók, hanem sziklás,
egyenetlen, apró szemű homokkal bontott táj.
A csapat felzárkózott Karnak mögé. A katonák gratuláltak vezetőjüknek és viccelődtek
egymás közt. Karnak, aki egyszerű közkatonaként volt öltözve, parancsokat adott ki: utasította
embereit, hogy kövessék a keréknyomokat, maradjanak szorosan együtt és figyeljenek minden
jelre, ami arra utal, nomádok lehetnek a közelben. Amerotke leengedte a kendőt az arca elől.
Kezdeti jókedve elpárolgott, a ló lassú bandukolása, a kocsi rázkódása egyre kellemetlenebb lett,
ahogy a sivatag mind forróbbá vált a napfényben. Amerotkénak nem volt más választása,
hallgatnia kellett a hajtó fecsegését. Tekintete végigsiklott a Vörös Földön, ezen a puszta,
lélektelen, száraz síkságon, a sziklákon, hasadékokon, kiszáradt kórókon a forróságtól vibráló
levegőben, ami meg tudja tréfálni a fáradt szemeket. A sivatag fölött keselyűk köröztek, mintha
megszokásból tudnák, hogy amerre a harci kocsik haladtak, mindig holttestek sora maradt
mögöttük.
– A jó szerencse jele! – tréfálkozott a hajtó Amerotke tekintetét követve.
Amerotke beleegyezőn bólintott. Magában azt remélte, az út eseménytelen lesz. Időnként
megálltak, hogy egyenek valamit és igyanak a vizestömlőkből. Két vagy három órája voltak már
úton, mikor megpillantották az Ashiwa-oázis magas datolyapálmáit. A hőség ellenére Amerotke
érezte, hogy kiveri a víz. Mindig gyűlölte ezt a helyet. Ifjúkorában járt itt utoljára, hogy tiszteletét
tegye elhunyt bátyja kájának. Ashiwa oázisát mindössze egy mély vízmedence körül
csoportosuló néhány pálma és fűcsomó alkotta, de fontos megállóhely volt a kereskedők és a
fáraó hadserege számára. Amerotke úgy érezte, a hely semmit nem változott legutóbbi, tizenöt
évvel ezelőtti látogatása óta: a durva fű, az ősöreg, csavarodott törzsű pálmák, a sziklás magaslat
az egyik végében és a csillogó, hívogató víztükör az oázis szívében. A csapat megpihent a fák
árnyékában, a lovakat kifogták és megbéklyózták.
Karnak, Amerotke és Dél Párducai letelepedtek egy pálma alá. Úgy tűnt, a hat harcos remekül
érzi magát. Drága karpereceiket leszámítva mind a közkatonák egyszerű bőr ágyékkötőjét és
mellvértjét viselték, bár fehér köntöst vettek fölé, hogy fejüket és vállukat óvják a naptól.
Amerotkéhez hasonlóan a Párducok is vastag talpú, menetelésre alkalmas sarut hordtak, bőr
boka- és sarokvédővel, egyedül Nebamun viselt különös, térdig érő bőrcsizmát. A szolga
észrevette Amerotke érdeklődő pillantását, mikor lekuporodott melléjük.
– Védi az izmokat – magyarázta, megérintve csizmáját –, és tartja a lábat.

– Hogy van a sebed? – kérdezte Amerotke, odanyújtva neki a vizestömlőt. A többiek még az
oázisról beszéltek és a hozzá fűződő emlékeikről.
– Két évvel ezelőtt már majdnem teljesen gyógyult volt – vakarta meg fejét a szolga –, de
aztán elestem. Az orvosok azt mondták, a seb mély, az izom, a hús és a csont is sérült.
Igyekeztem a jobb lábamra nehezedni, de azzal is gondok voltak. Hát – Nebamun felemelte a
vizestömlőt és tartalmát a szájába öntötte, engedve, hogy egy kevés az arcára folyjon –, ilyen a
katona élete, uram.
Karnak csendet parancsolt és felemelt egy papirusztekercset.
– A hükszószok felett aratott nagy győzelmünk után – mondta Amerotkénak –, a zsákmányunk
lett minden, amit a táborukban találtunk. Micsoda nap volt! – szemei távolinak tűntek. – Nem
úgy, mint most... Soványak voltunk és éhesek, mint a farkasok. Kivettük a részünket a
zsákmányból, így találtunk a medálokra – elvigyorodott.
Amerotkénak feltűnt, hogy Karnak fogait szándékosan hegyesre köszörülték. Gyilkos,
gondolta Amerotke, egy mészárlásra született ember, szíve legmélyéig harcos. Figyelte Karnak
sötét szemeit: ez a férfi kegyetlen és kérlelhetetlen tud lenni. Amerotke körbepillantott, a
többieket tanulmányozva. Mind ugyanilyenek voltak, köztük Nebamun is, egy árnyalatnyi
lágyság sem volt egyikükben sem. Az izzadság és az öltözékük ellenére is ezek a férfiak
gyilkosokként tekintettek magukra – nem feladatot végrehajtó katonákként, hanem harcosokként,
akik a csaták dicsőségének örültek igazán, a forró vér kiontásának és a zsákmány elosztásának.
Szíve legmélyében a bíró levonta a következtetést: ezeknek az embereknek egyike sem riadna
vissza attól, hogy megölje azt, aki fenyegeti őket.
Távolabb pillantott, a sivatag felé. Jólesett a pálmafa árnyéka; az igazi út még előttük állt.
Karnak még mindig a térképre meredt, mintha elveszett volna emlékeiben. Társai csendben
figyelték, ahogy farkasok figyelnék a falkavezért.
– Folytasd, uram – nógatta finoman Nebamun.
A tábornok felpillantott.
– Amerotke, ezt a térképet a fáraó egy írnoka készítette, aki mostanra már eltávozott a
horizonton túlra. Ahogy mondtam, megtaláltuk Meretszeger medáljait, ahogy a holttestét is. A
fáraó megbízott bennem és társaimban – Karnak nyugat felé intett. – A csatamező körülbelül
félnapi menetelésre van innen. Úgy döntöttünk, hogy idehozzuk Meretszeger holttestét.
– Az oázisba? – kérdezte Amerotke.
– Nem. Ashiwánál ettünk, ittunk és frissítettük fel magunkat, de úgy döntöttünk, a mocskos
boszorkány holttestét kinn hagyjuk rohadni a sivatag porában.
Karnak felkelt és odakiáltott a lovászoknak, hogy hozzák ide az íjakat, nyilakat és dárdákat a
kocsikról. A fegyvereket szétosztotta Dél Párducai között.
– Egyedül megyünk? – kérdezte a bíró.
Karnak komor pillantású tekintete Amerotke szemébe mélyedt.
– Természetesen, bíró uram. Meretszeger sírjának helye titok. Nem félsz, ugye? – ajkán sivár
mosoly tűnt fel. – Meg kell tennünk. Látnunk kell, nem bolygatták-e meg Meretszeger sírját. Ha a
gyilkos az övéi közül való, nem fogja hagyni, hogy teste ilyen borzalmas körülmények közt
nyugodjon. Menetelnünk kell és nem szabad félnünk.
– Milyen messze van? – kérdezte Amerotke elhatározva, hogy figyelmen kívül hagyja a
megjegyzést.
– Körülbelül egyórányira – Karnak a fegyverek és vizestömlő felé intett. – Ha gondolod, itt
maradhatsz a fiúkkal.
– Az Isteni Űrnő azt parancsolta, hogy menjek, tehát veletek kell mennem – felelte Amerotke.
– De be kell vallanom, uram – mondta, sétapálcaként tartva a kezében lévő dárdát –, a Vörös

Föld megrémít.
– Ezért temettük el itt – mosolygott társaira Karnak. – Jó társaságban vagy, bíró uram.
Azonkívül, csak egy bolond nem félne errefelé sétálni.
Karnak kivezette őket az oázisból. Amerotke a fejére hajtotta csuklyáját, ellenőrizte, ép-e a
vizestömlő, és követte a többieket. Felkapaszkodtak egy kis dombra, és bár alig pár lépést
haladtak, Amerotke már érezte a könyörtelenül égető hőség hatását. Most már kinn voltak a
sivatagban – a helyenként sziklákkal teleszórt, a nap hevét és ragyogását visszatükröző
homokdűnék közt. Amerotke lehajtva tartotta a fejét, és dárdáját sétapálcaként használva,
hűségesen követte a meg-megálló Nebamunt. Karnak és társai most hallgattak, csendes emberek
kis csapata bandukolt a nap forróságában. Az élet egyetlen jele a fölöttük szárnyaló, várakozó
keselyűk mozgása volt. A sor időnként megállt; Amerotke emlékezett arra, amikor tisztté
képezték ki, és takarékoskodva a vízzel megnedvesítette torkát, ajkát, szemöldökét és tarkóját. A
hőség fullasztó volt. Amerotke ráébredt, hogy az egyetlen dolog, ami az irányt mutatja, az a
néhány szikla, amely mellett elhaladtak. Imádkozott, hogy Karnak tájékozódási képessége a régi
legyen.
Amerotke megpróbálta elterelni a gondolatait: Nofretre és a fiaira gondolt, aztán arra, ez az
utazás a forró homoksivatagon át mennyire ellentétben áll a Két Igazság Csarnokának hűvös,
nyugodt eleganciájával.
Időnként Nebamun megállt, a botjára támaszkodott és feltett egy kérdést, mindig ugyanazt.
– Jól érzed magad, uram?
Amerotke megnyugtatta, a szolga visszafordult és folytatták útjukat. Amerotke úgy érezte,
mintha rémálomban járna, örökké mennie kellene a könyörtelen nap alatt, míg a forró homok
égeti a talpát. Az íj és a tegez egyre nehezebbnek tűntek, a dárda időnként kicsúszott izzadt
tenyeréből. Fáradt volt és enyhén émelygett. Ivott egy újabb korty vizet.
Nebamun megfordult.
– Hála legyen Rének, uram! Miután eltemettük Meretszegert, homokviharba kerültünk. Most
legalább ez nem fenyeget!
Amerotke elfintorodott. Éppen meg akarta kérdezni Nebamunt, milyen messze vannak még,
mikor Karnak felkiáltott, ujjával a távolba mutatva. Amerotke tenyerével árnyékolta szemét és
odapillantott, ahol szélfútta sziklatömb emelkedett a homokdűnék közt. Karnak odavezette őket,
míg társai cseverésztek. A tábornok gyorsabban lépkedett, aztán, még mielőtt utolérték volna,
Amerotke hallotta, hogy halkan káromkodik. A szikla felé vezető emelkedő csúszós volt, Karnak
ügyesen felkapaszkodott és leguggolt a szikla kiszögellésének árnyékában. A sziklák közt kis
barlang bújt meg, melynek bejáratát korábban egy kőtömb zárta el. A kőtömböt valaki félrehúzta,
és a sötét, sírkamraszerű barlang üresnek tűnt.
– Ide tettük a holttestet! – szisszent fel Nebamun.
A csapat többi tagja a bejárat köré gyűlt és a félrehúzott kőtömbre meredt.
– Ez nem lehet! – kiáltott fel Heti, aztán leguggolt és bekémlelt. Karnak megragadta dárdáját,
visszahúzta Hetit és bepréselte magát.
Ha bárki más tette volna, Amerotke nevetségesnek találta volna a látványt, de Karnak egy
vadállatra emlékeztette, aki nem hajlandó futni hagyni zsákmányát.
Karnak csendesen káromkodva visszatért, kezében egy papirusztekerccsel.
– A test eltűnt – jelentette ki. – Csak ez maradt itt – kinyitotta a tekercset és elolvasta, aztán
dühösen a bíró kezébe nyomta. – Meretszeger feltámadt! – mordult fel.
– A holtak nem járkálnak – jelentette ki Amerotke. – Talán már elbomlott a test.
– Ebben a barlangban nem – felelte Karnak.
– Ezt a tekercset vele temettétek el?

– Olvasd csak el!
Amerotke elolvasta. A papirusz vastag volt, jó minőségű, a hieroglifák és rajzok valamiféle
vándorírnok keze munkájára vallottak. Gyorsan átfutotta, elhárítva a felé kapkodó kezeket.
– Hangosan! – követelte Karnak.
– "Fogjon el téged a háló, melybe a halottak akadnak." – Amerotke felpillantott. – Uram, ez
egy átok. A tinta vörös, feltehetőleg valamilyen állat vére.
– Folytasd – parancsolta Karnak.
– "Falja fel mindegyikőtöket a lélekfaló" – olvasta Amerotke. – "Bukjatok el Ozirisz
ítélőszéke előtt. Faljon fel élve a Halottfaló. Vágják le a fejeteket, égjetek, mint az áldozat.
Meretszeger visszatért!" Képtelenség! – Amerotke visszadobta a tekercset Karnaknak. – A
szolgám, Szhufoj bármikor tud ilyen átkokat venni Théba akármelyik piacán. Meretszeger halott
és az is marad. Bárki vitte is el a holttestét, azért tette, hogy megijesszen titeket és emlékeket
idézzen fel. Kora hajnalban vagy éjjel, amikor az ágyatokban feküdtök, eszetekbe fog jutni a
halála és remegni fogtok, de harcosok vagytok – folytatta Amerotke. – Nem ijesztenek meg
titeket az efféle átkok.
Végignézett a kemény vonású arcokon. Valóban meg voltak ijedve – a harcosok, akik
ellenálltak a hükszósz harci szekerek sorfalának, és belopóztak az ellenséges táborba az éjszaka
leple alatt, ugyanakkor rendkívül babonásak voltak, és jobban féltek a láthatatlantól, mint a
látható ellenféltől.
– Ki vihette el a maradványokat? – törte meg a csendet Nebamun. – Karnak uram, hány ember
tudhatta Thébában, hol temettük el Meretszegert?
Karnak fújt egyet és kézfejével letörölte a verítéket arcáról.
– Mi tudtuk – mosolyodott el fanyarul –, és akárhány embernek elmondhattuk az évek során.
Állítását tiltakozás és tagadás fogadta.
– Valaki idejött – jelentette ki Amerotke hangosan –, és utunk nem volt hiába. Meretszeger
már nem több, mint egy halom csont. Ez legalább bebizonyítja, hogy Balet úr halála és az, hogy a
medálokat elküldték nektek, kapcsolatban áll harminc évvel ezelőtti hőstetteitekkel.
– Hol lehetnek a maradványok? – kérdezte Heti.
Amerotke tekintete végigsiklott a forró sivatagon. Aszural gyakran vadászott a
Skorpióemberekre, ezekre az éjszakai lényekre, akik belekontárkodtak a fekete mágiába és
átokszövegeket írtak, melyekkel megátkozhatták ellenségeiket vagy zűrzavart okozhattak. Az
egyik nagy hatalom, amivel állításuk szerint rendelkeztek, az volt, hogy meg tudták idézni az
akhot, a holtak szellemeit. Egy női szellemet, amilyen Meretszegeré is, különösen nagy
hatalmúnak és rosszindulatúnak tartottak. Bárki állt is a gyilkosságok mögött, gondolta
Amerotke, jól ismerte a harcosokat: babonáikat, félelmüket az ismeretlentől, és hitüket a
láthatatlan, gonosz erőkben, amiket csak egy hajszál választ el attól, hogy beavatkozzanak az
életükbe.
– Talán már elkezdődött – Nebamun sérült lábát tapogatta. – Eddig javult a lábam, most
megint fáj.
Karnak szolgája vállára csapott.
– Szép tőled, hogy velünk jöttél, Nebamun.
Ez volt az egyetlen alkalom, hogy Amerotke gyengédséget és részvétet látott a harcosok
vezérén.
– Biztos vagy benne, hogy nem rejtették el a testet máshol? – kérdezte Thuro haragosan
meredve Amerotkéra. – Úgy tűnik, sokat tudsz az ügyről, bíró uram.
– Nagyon keveset tudok – vágott vissza Amerotke – azon kívül, hogy melegem van, izzadt és
fáradt vagyok, és testem minden nyílása tele van homokkal.

Szavait a katonák nevetése követte. A nap az égbolt tetején járt, sugarai úgy záporoztak a
sziklás pusztaságra, mint kardcsapások a pajzsra. Amerotke enyhén szédült. Arrébb lépett, s
közben mintha mozgást észlelt volna a távolban, ahol homokdűne emelkedett a napfényes ég felé.
Egy ember jár ott? Amerotke felkapta vizestömlőjét és gyorsan belekortyolt. Nebamun követte a
tekintetét.
– Azt hittem, láttam valamit – mormolta Amerotke. – Ami azt illeti, biztos vagyok benne.
– Lehetetlen! – jelentette ki Ruah. – Csak a sivatagi napfény tréfált meg.
Amerotkét nem tudta meggyőzni. A bírót rossz előérzet borzongatta meg. A bátyját itt ölték
meg, és most veszély baljós előérzete uralkodott el rajta.
Karnak eközben éppen a sziklákat kutatta át, hogy megbizonyosodjon róla, Meretszeger
maradványait nem rejtették el valahol a közelben. Amerotke továbbra is a homokot bámulta,
aztán lehunyta szemét és csendesen imádkozott bátyja kájához és pártfogójához, Maathoz, hogy
ne essenek csapdába ezen a helyen. Megkönnyebbült, mikor Karnak kiadta a parancsot a
visszatérésre. A sírkamrát még egyszer átkutatták, aztán elindultak visszafelé.
Amerotke most, hogy mozgott, jobban érezte magát, bár a hőség még mindig gyötörte, és a
homokon ragyogó napfény bántotta a szemét. Megpróbált lazítani és kellemes dolgokra gondolni:
otthoni kertjének hűvös nyugalmára, Nofret pajkos mosolyára, arra, ahogy a fiúk Szhufojt
kergetik a medence körül. Zajra riadt fel, és felpillantott. A keselyűk újra felettük köröztek,
Nebamun előtte baktatott, a horizont üres volt. Kiáltást hallott és újra felnézett: emberek sora tűnt
fel a láthatáron. Amerotke káromkodott. A dromedáron ülő, feketébe öltözött alakok olyannak
tűntek, mint groteszk alvilági teremtmények; hosszú, csöndes sorban álltak.
Nomádok? A sivatag vándorai? Amerotke nem tudta megmondani. Talán csak egy csapat
békés beduin, táborhelyet keresve? Amerotkénak eszébe jutott a régi közmondás: a Vörös Földön
baráttal soha nem találkozol, csak ellenséggel.
Az alakok megmozdultak. Karnak parancsokat kiáltott; Amerotke és a többiek hasra vetették
magukat a forró homokon, mikor támadóik előkapták csontból készített íjaikat. Nyilak zúgtak el a
fejük fölött. Karnak Nebamunra kiáltott. Amerotke megfeledkezett félelméről; a nomádok vágta
közben nem céloztak túl pontosan, és íjaik nem voltak olyan erősek, mint Amerotkéé és társaié.
A bíró előkotorta íját, előkeresett egy hegyes, bronzvégű nyílvesszőt, a végén keselyűtollakkal,
célzott, és féltérden állva lőtt,, ahogy a többiek is. Három-négy alak lezuhant hátasáról. Karnak
siettette társait; Amerotke megmarkolta íját és követte őket. Nyilak süvítettek el a fejük fölött.
A nomádok most pókként ereszkedtek le a dűnéken, feléjük tartva. Szerencsére a talaj sűrű
homokja hátráltatta őket. Karnak és Nebamun nagyszerű íjászok voltak, egyre több ellenfél esett
le nyergéből. A nomádok sora felbomlott.
Karnak társaira kiáltott, hogy kövessék. Elfelejtették a hőséget, a sivatag perzselő hevét, és
támadtak. Amerotke látta az arcukon, hogy Dél Párducai újra a múltban voltak; nem úgy
tekintettek a harcra, mint rablótámadásra, a hükszószok elleni hőstetteiket élték újra, játszották el
újra. Kendőiket, köntöseiket eldobták. Időről időre megálltak, egy csoportba tömörültek, íjaikat
megfeszítették és nyílzáport zúdítottak a nomádokra. Az ellenség ijesztően közel ért. Amerotke
jobbra pillantott, és látta az oázis távoli pálmáit.
– Valakinek észre kell venni minket! – kiáltotta Nebamunnak.
Nebamun elvigyorodott, aztán megtántorodott, ahogy egy nyílvessző megsebezte a vállát.
Összerándult, de felkapta kürtjét, ami bőrszíjon lógott a vállán, és mély, rekedt hangon
megszólaltatta. Amerotke segíteni próbált. Kiáltásokat és sikolyokat hallott: a nomádok elérték
őket. Amerotke Nebamun elé lépett és lőtt. Dárdáját már elhagyta, ezért íjával próbált verekedni,
mikor összecsaptak a támadókkal.
Egy esetlen mozgású dromedár ért melléjük, lovasa ide-oda csúszkált a nyeregben. Amerotke

figyelmesen nézte. A nomád feketébe volt öltözve, orrát és száját kendő takarta, szemei
fénylettek; görbe kardját felemelte, aztán hátrahanyatlott, ahogy egy nyílvessző mellbe találta.
Amerotke nyakon döfte az állatot, ami felvonított és térdre csuklott. Amerotke előresietett, ahol a
nomád beszorult az összecsukló dromedár alá. A bíró elvette tőle a kardot és megfordult, ahogy
egy újabb nomád leugrott magas nyergéből, és felé rohant. Kardjuk összecsapott. Amerotke
ellenfele esetlen mozgású volt, bizonytalanul állt lábán, miután az előbb ugrott le dromedárjáról.
Megcsúszott, feladta a harcot és elrohant.
Amerotke körül mindenfelé hasonló összecsapások zajlottak. Dél Párducai ügyesen védték
magukat karddal, tőrrel és mindennel, ami a kezük ügyébe akadt. Amerotke hallotta a trombiták
harsanását, a kocsik zörgését: csapatuk feléjük száguldott. A nomádok feladták a harcot és
visszavonultak, maguk mögött hagyva a holttestekkel és haldokló emberekkel és állatokkal teli
csatateret. A kocsik a homok miatt nehezen haladtak előre. Karnak odakiáltott nekik, hogy
álljanak meg.
– Be fognak ragadni a kerekeitek! – kiáltott oda. – Aztán visszajön az ellenség és egyenként öl
le titeket.
Egy kis ideig zűrzavar uralkodott a csatatéren. Amerotke térdre esett. Tudatára ébredt, hogy a
mellette álló kocsihajtó egy vizestömlőt nyújt felé; elvette és vizet öntött fejére és tarkójára.
– Most már nem érhet bántódás benneteket – a hajtó szemtelen mosollyal kuporodott le mellé.
– Jól vagy, uram?
Amerotke pislogott, és imádkozott, hogy ne okádja el magát. Az igazat megvallva halálra
rémült. Legszívesebben felugrott volna és ráüvöltött volna a nomádokra, Karnakra, még
Hatsepszutra is, aki ideküldte őket.
– Bíró vagyok, nem harcos – morogta.
– Hát én nem tudom – mondta a hajtó pimaszul. – Gyere, uram. Túl sokáig voltál a napon.
Felsegítette Amerotkét a kocsira. A bíró felkapaszkodott és körülnézett. A többiek Karnak
körül csoportosultak, úgy kiáltozva és nevetgélve, mint egy csapat kisfiú valami csíny után.
– Nebamunt leszámítva – a hajtó a szolga felé bökött ostorával –, nem sebesült meg senki.
Karnak uram és a többiek napokig ünnepelni fognak.
A hajtónak igaza volt. Karnak és társai ünnepelni kezdtek, amint elérték az oázist. Őrszemeket
állítottak, aztán nekiláttak a sebesülések ápolásának; meztelenre vetkőztek, és lemosták testükről
a homokot és izzadságot. Egy templomi gyógyító megnézte a sebeket, és azt mondta, Nebamun
sérülésének beletelik pár napba, amíg begyógyul, de a többiekkel minden rendben van. Miután
felöltöztek, Karnak azt javasolta, a velük tartó pap vezetésével mondjanak hálaimát Széthnek.
Ezután kinyitották az elemózsiás táskákat és kenyér-, bor- és gyümölcsáldozatot mutattak be
Amonnak.
– Alkonyatig itt maradunk – jelentette ki Karnak, figyelmen kívül hagyva Amerotke tiltakozó
pillantását. – Ünnepelni fogunk és lakomát rendezünk.
Amerotkénak nem volt más választása, mint hogy beleegyezzen. Bár a fürdőtől felfrissült,
fáradtnak érezte magát. Karnaknak igaza volt: a nap forrósága és a csata megviselte őket, jobb
lesz az este hűvösében visszahajtani a városba. A hősök gratuláltak maguknak, és felidézték a
csata részleteit. Csak amikor körbeülték a tüzet és szétosztották maguk közt a kenyeret és bort,
csapta össze Karnak a kezeit, jelezve, hogy csendet kér.
– Nem véletlen, hogy ránk támadtak, ugye, bíró uram?
Amerotke lepillantott bronzserlegére, és szórakozottan forgatni kezdte kezében.
– Nem volt véletlen – mondta.
– Ezt hogy érted? – kérdezte a már kissé részeg Heti.
– Úgy, hogy ez a csapat nomád könnyű zsákmánynak tekintett minket – legyintette fülön

Karnak Hetit.
– Szent egek, milyen zsákmányra számíthattak egy csapat vén katonától és egy bírótól? –
nevetett fel Heti.
– Nálunk voltak a karpereceink és a fegyvereink – szólalt meg Thuro.
Ruah összeszűkült szemmel nézett Amerotkéra. A nevetés és beszélgetés elhalt, ahogy
megértették, mire célzott Karnak.
– Úgy érted, vártak ránk, ugye? – kérdezte Ruah.
– Természetesen.
Amerotke remélte, a gúny nem hallatszik a hangjából. Fáradt volt és rosszkedvű. Nem
szeretett ezekkel az emberekkel lenni. Titokzatoskodó testvériséget alkottak, saját törvényekkel,
szorosan összetartó csapatot, ami nem kedvelte a kívülállókat. Körbepillantott. Annak ellenére,
hogy részt vett a csatában, nem érezte, hogy bajtársiasság fűzné hozzájuk. Nem csoda, hogy
Hatsepszut beleavatkozott az ügybe: ezek az emberek veszélyes, hatalmas harcosok, akik jelentős
befolyással bírtak a hadseregre. Balet halála számukra nem egyszerű gyilkosság volt, hanem
ellenük irányuló sértés; nemcsak igazságszolgáltatást akarnak, hanem bosszút is, és Hatsepszuttól
várják mindezt.
Amerotke ivott egy kortyot serlegéből.
– Nem vagyok katona – ismerte be, figyelmen kívül hagyva a gúnyos egyetértés jeleit –, de
Meretszeger sírja elhagyatott, meleg, poros hely a sivatagban. Valószínűleg éppen ezért esett rá a
választásotok harminc évvel ezelőtt. Nem véletlen, hogy éppen akkor, amikor odamegyünk és
felfedezzük, hogy Meretszeger holttestét elvitték, feltűnik egy csapat nomád, sivataglakó, vagy
bárkik voltak is – líbiai fosztogatók, akár felbérelt orgyilkosok is lehettek. Ránk vártak.
– Persze hogy ránk vártak – szakította félbe Karnak. – És jól időzítették. Már látogatást tettünk
a sírnál, felfedeztük, amit felfedeztünk, és éppen nyílt terepen voltunk.
– Igaz – értett egyet Ruah. – Ha Meretszeger sírjánál támadtak volna meg minket, a sziklák
fedezékéből harcolhattunk volna – serlegével gúnyosan Amerotke felé intett. – Egyetértek tanult
bírónkkal. Jól kitervelt rajtaütés volt.
– Ne legyetek szigorúak vele, uraim – szók közbe Nebamun. – Amit a bíró úr mondott, igaz.
Karnakra pillantott, aki azt javasolta, Amerotke beszéljen, társai pedig maradjanak nyugton.
– Nem véletlen volt – Amerotke nem emelte meg hangját. – Tudták, hol vagyunk, és rájöttek,
hogy sebezhetőek vagyunk. Valaki felbérelte őket, hogy támadjanak ránk.
Karnak csendet parancsolt, mikor társai hangosan tiltakozni kezdtek.
– Folytasd, bíró uram.
– Természetesen fel kell tennem a kérdést, ki tehette – mosolygott a többiekre Amerotke. – De
hogy mindannyiunkkal szemben igazságos legyek – intett a tábor felé, ahol a kíséretükhöz
tartozók vagy a lovakkal foglalkoztak, vagy pihentek –, el kell ismernem, hogy nem volt valami
nagy titok, hová tartunk. Ugyanakkor sok aranyba vagy ezüstbe kerülhetett, hogy ennyi embert
felbéreljen valaki – hányan is lehettek, uraim, ötvenen vagy hatvanan? Egyvalamit nem tudhattak
– mosolyodott el tapintatosan –, hogy leendő áldozataik a félelmetes Dél Párducai.
Egyetértő bólogatások és morgások követték szavait. Amerotke arra gondolt, ezek a hősök úgy
szeretik a hízelgést, mint macska a tejet.
– Ezt magyarázd meg – követelte Karnak.
– Thébában – folytatta Amerotke – ott a nagy folyópart. Előbb-utóbb mindenki a kikötőbe jut:
núbiaiak, kusiták, hettiták, Punt népe, líbiaiak, sivataglakók, nomádok. A Vörös Föld minden
sötét alakja beszivárog, jönnek, hogy vásároljanak, hogy lássák, mit tudnak ellopni, vagy ahogy
ebben az esetben is, hogy felbéreljék őket.
– Kár, hogy nem ejtettünk foglyokat – szólt közbe Nebamun.

– Még ha ejtettünk volna, akkor sem tudnák, ki fizette meg őket – felelte Amerotke. –
Feltehetőleg valami kocsma félhomályos sarkában történt az üzlet, aranyat és ezüstöt kaptak és
ígéretet, hogy még többet kapnak, ha megtették, amit kellett.
– De miért nem léptek le a pénzzel?
– Ó – Amerotke előrenyújtotta serlegét, hogy töltsék meg –, aki felbérelte őket, valószínűleg
becsapta őket. Középkorú nemesemberekként írt le minket, akik valami titkos küldetésen járnak a
fáraó megbízásából. Lehet, hogy a nomádok nem is megölni akartak minket, hanem váltságdíjat
követelni értünk? Uraim, ez elég gyakran megtörténik.
Ezúttal nem tiltakoztak.
– Most, hogy mindannyian rám figyeltek – mondta Amerotke –, hadd tegyek fel néhány
további kérdést. Mit fedeztünk fel?
Minden szem a bíróra szegeződött.
– A medálokat, amiket Meretszegertől vettetek el harminc évvel ezelőtt, valaki ellopta. Valaki
közülünk, egy magas rangú tiszt vagy hivatalnok a királyi udvarból. Egyetértetek?
Senki nem ellenkezett.
– Másodszor, itt van Balet halála. Egyedül volt a Vörös Kápolnában, Széth templomában.
Nagyon kevés ember ismerte bajtársatok szokásait és azt, hogy egyedül szerette meglátogatni a
kápolnát – és ez a kevés ember most itt ül. Harmadszor, bárki lépett is be a kápolnába, nem volt
idegen. Nem kaptunk jelentést arról, hogy bármi szokatlant észleltek volna Széth templomában.
Bármelyikőtök bejuthatott a templom területére és senkinek nem lett volna ellenvetése.
Negyedszer, Balet harcos volt, kiképzett katona, bár nem olyan jártas a gyilkolásban, mint
támadója. Ötödször, nem egyszerű emberölés volt, hanem rituális gyilkosság, szentségtörés. Balet
testét szándékosan megcsonkították. Hatodszor – Amerotke élvezte a rá irányuló figyelmet; úgy
érezte magát, mint egy tanár egy csapat fiatal írnok körében –, Meretszeger holttestének ügye a
Titkok Házához tartozott. Nagyon kevés ember tudta, hol a sírja. A mai napig én sem tudtam, ti
azonban igen. Valaki kijött ide és elvitte a testet. Végül, itt van a bennünket ért támadás. Bárki
szervezte is meg, számottevő gazdagságot élvez, de ez még nem minden – Pesedura mutatott, aki
egész utuk folyamán csendes volt. – Uram, ismered a hagyományokat. Utunk alatt nem beszéltem
veled az ügyről, mely a Két Igazság Csarnokában vár rám, most is csak tanúk jelenlétében
beszélek. Téged is támadás ért, a lányodat gyilkossággal vádolják.
– Mit akarsz ezzel mondani? – kérdezte Karnak, és Pesedu felé intett. – Mi mind együtt érzünk
bajtársunkkal. Azt akarod mondani, hogy ezek az ügyek összefonódnak, mint a szőlőindák? Hogy
Ipumer halála kapcsolatban áll Balet nagyúréval? – hangjába gúnyos él vegyült. – Milyen
bizonyítékod van erre?
– Tudtad, hogy lehetséges, hogy Ipumer – ha ugyan valóban ez volt a neve – hükszósz herceg
volt? – vágott vissza Amerotke.
Társai szótlanul meredtek rá.
– Lehetetlen! – mordult fel Pesedu.
– Nincs bennem elfogultság – jelentette ki Amerotke. – Erről mindenki tudni fog. Ami még
fontosabb, tudtad, hogy átnéztem Ipumer holmiját? Találtam közte egy olyan medált, amilyet
nektek is küldtek.
Pesedu felugrott.
– Ezt nem hiszem el! – otthagyta a csoportot, aztán megfordult és visszajött. – Csak egy írnok
volt! – kiáltotta. – Egy alávaló féreg, aki el akarta csábítani a lányomat!
– Ülj le és ne kiabálj! – parancsolta Karnak.
– Úgy gondolom, több volt ennél – jelentette ki halkan Amerotke. – Két kérdésem van
hozzátok, uraim. Pesedut leszámítva közeledett Ipumer bármelyikőtökhöz is?

Tagadás kórusa követte kérdését.
– Ismertétek őt?
Újra ezt a választ kapta.
– Végül – folytatta Amerotke, és ivott egy kortyot serlegéből –, volt közületek valaki, aki azt
javasolta, Ipumer kapjon állást a Háború Házában? Azért kérdezem, mert ellenőriztük a
levéltárban, és az Ipumerre vonatkozó feljegyzések eltűntek – vagy ő tüntette el őket, vagy az, aki
felvette őt, és ajtókat nyitott meg a számára Thébában.
Más körülmények között Amerotke élvezte volna a megrökönyödést, amelyet szavai keltettek.
A nagy hatalmú tisztek mindegyike hangosan bizonygatta ártatlanságát. Nem ismerték Ipumert és
természetesen semmi közük nem volt ahhoz, hogy a fiatalembert írnokká nevezték ki a Háború
Házában.
– Uram – Karnak megfontolta szavait, miközben úgy vette szemügyre a bírót, mintha életében
először látná –, uram, tévedtem veled kapcsolatban. Ó, hallottam persze hőstetteidről az isteni
fáraó hadseregében. Úgy gondoltam, szerencsés ember voltál, egy elpuhult fickó, aki ügyesen tud
kérdéseket feltenni a Két Igazság Csarnokában. Most azonban láttam, hogy képes vagy menetelni
és harcolni, bár nem teljes szívvel teszed – mosolya szélesebbé vált. – Ami még fontosabb,
ravasz vagy, mint a róka.
Amerotke bólintva nyugtázta a kétes bókot.
– Elég durva kérdéseket kell majd feltennem nektek – jelentette ki – azzal kapcsolatban,
hogyan ölték meg Baletet. Az én elméletem a következő: Ipumer egy hükszósz származású
fiatalember volt, aki kapcsolatban állt Meretszeger kultuszával és azért érkezett Thébába, hogy
ártson nektek. Valami – Amerotke megrázta a fejét – elvonta a figyelmét, valószínűleg Nesratta
úrnő. Ez más lapra tartozik. Ami jobban foglalkoztat, és rátok nézve ez a veszélyesebb, az nem
Ipumer – ő halott –, hanem az, aki felbérelte. Most, uraim, egy olyan fickóval van dolgunk,
akinek lelke sötét, mint az éjszaka és gonosz, mint egy felingerelt vipera. Fickót mondtam, de az
is lehet, hogy nő. Mindenesetre ez a személy, aki Ipumert irányította és állást biztosított neki
Thébában, azon van, hogy szörnyű bosszút álljon rajtatok. Először Ipumer által próbálta, de nem
járt sikerrel, ezért gyanítom, hogy most egyedül próbálkozik. Balet halála volt az első csapás, a
Nebamunt ért támadás a második, és ma a harmadik. Higgyétek el nekem, uraim, a vipera újra és
újra le fog csapni!
Hatodik fejezet
Szhufoj és Prenhoe úgy ültek a thébai Ezüst Kecske-palota oszlopcsarnokának
márványpadján, mint két kisfiú. Prenhoe dühöngött. Amerotke úr házánál várakozott Szhufojra,
aki Nofret úrnő elmondása szerint jóval hajnal előtt tűnt el, hogy gazdája megbízásából
utánajárjon valaminek. A kis ember csak jóval dél után került elő.
– Gyűlölöm, amikor ezt csinálod. Úgy járkálsz Thébában, mint valaki a Titkok Házából –
vádolta az írnok, felemelve a brokátkendőt, ami Szhufoj vállán volt és csuklyája a törpe fejét
takarta. – Vártam rád, Szhufoj! – mondta Prenhoe közelebb hajolva.
– Dolgom volt – felelte a törpe fénylő szemmel.
– Milyen dolgod? – kérdezte Prenhoe. – Az orrodat kerested?
Magában káromkodott, amikor meglátta, hogy Szhufoj szemeiben szomorúság tűnik fel,
ravasz, majomszerű arca elkámpicsorodott.
– Sajnálom – mentegetőzött Prenhoe.
Szhufoj csintalanul elmosolyodott és elkapta Prenhoe orrát. – Még mindig elvehetem a tiédet.

Most gyere velem.
Prenhoe bűntudta, amit a kegyetlen tréfa miatt érzett, hamar elmúlt, ahogy haragja visszatért.
Az örökké titokzatoskodó Szhufoj, úgy tartva napernyőjét, mint valami hivatali jelvényt,
elköszönt Nofret úrnőtől és elindult az agyagos úton, melyet jobbról a nemesek udvarházai, balról
pedig a Nílus határolt. Prenhoe kérdezősködött. Szhufoj azonban gazdáját utánozva csak a fejét
rázta mindenre, és azt mormolta:
– Majd meglátod. Majd meglátod.
Prenhoe úgy gondolta, a városba tartanak, ehelyett azonban Szhufoj megállt az egyik udvarház
magas kapuja előtt. A kapus meglehetősen goromba volt.
– Özvegy úrnőm, Aneta nem fogad látogatókat – jelentette ki.
Szhufoj elővette Amerotke kartusát és a kapus elé tartotta, azután már nem volt gondjuk a
bejutással. Folyosókon vezették végig őket, kis dísztavak és lugasok mellett mentek el, aztán
felmentek egy sor széles lépcsőn az oszlopos előcsarnokba. Egy háziszolga bekísérte őket a
gyönyörű fogadócsarnokba, aminek sötétvörös faoszlopai voltak sárga, zöld és aranyszínekben
ragyogó, papirusznádat ábrázoló oszlopfőkkel. A falak halványsárgák voltak, felül szegéllyel,
ami papirusznádasból felszálló kacsákat és ludakat ábrázolt. A ház belsejébe vezető ajtó mindkét
oldalán a vörös hajóisten domborműve volt a falon, az ajtó fölött pedig egy díszpajzs, ami a Széth
ezred címerét ábrázolta.
– Miért vagyunk itt? – kérdezte Prenhoe, miután a szolga megmosta kezeiket és olajjal kente
be homlokukat, majd sörrel és mandulával bontott datolyás süteménnyel kínálta őket. Prenhoe
csak néhány süteményt evett, de Szhufoj befalta a maradékot.
– Amerotke uram ügyében – jelentette ki ünnepélyesen Szhufoj.
– Aneta úrnő – jelentette be úrnőjét a szolga.
A látogatók felálltak. Prenhoe nehezen tudta megőrizni arca komolyságát: a belépő asszony
egy vízilóra emlékeztette, alacsony volt, nagyon kövér és inkább totyogott, mint járt; fekete
parókája minden igyekezete ellenére ferdén lógott. Arcán több festék volt, mint háza falain, az
áttetsző köntös pedig, amit viselt, úgy lebegett, mint egy hajó vitorlája. Prenhoe szinte szédült a
felé áradó parfümfelhőtől.
– Vendégeim – turbékolta, míg apró, fekete szemei tetőtől talpig végigmérték Prenhoét, majd
megnyalta ajkát és undorodva Szhufojra pillantott –, tehát Amerotke úrtól jöttetek? Találkoztam
vele egyszer, igazán jóképű férfi – lepillantott és elfintorodott. – Legjobb, ha itt maradunk. Hozz
egy széket!
A szolga motyogva visszatért, nyögve a nehéz, bőrtámlájú szék terhe alatt, amit a márványpad
elé helyezett. Aneta, az özvegyasszony leroskadt rá. Szhufoj vihogott, Prenhoe pedig erősen
bokán rúgta a törpét, de ő is nehezen fojtotta vissza nevetését. Aneta úrnő annyi ékszert viselt
csuklóján és ujjain, csoda volt, hogy nem borult fel.
– Nos, üljetek le. Üljetek le! – turbékolta, majd intett a szolgának. – Hozz bort és datolyás
süteményt. Ó, igen, és cseresznyét is. Miután felszolgáltad, csukd be az ajtót és ne hallgatózz.
Szhufoj és Prenhoe ölükben nyugtatott kézzel ültek, míg a szolga visszatért egy kis tálcával,
amin étel és ital volt. Aneta úrnő felkapott egy szem cseresznyét, a szájába ejtette és hangosan
cuppantott. Az ajtók becsukódtak. Aneta úrnő ekkor újra látni akarta Amerotke kartusát, aztán
ivott egy jókora korty bort, újra cuppogott és Szhufojra nézett.
– Nem hívhatlak titeket beljebb – hazudta –, mert a szobákat éppen festjük. Az Opet-ünnepre
szeretném, ha elkészülne. Nos, mit kíván tőlem a bíró úr?
– Mi történt néhai férjeddel?
Szhufojnak még mindig nehezére esett beszélni, alig tudta leküzdeni a kényszert, hogy
gúnyosan utánozza az előtte ülő nőt. Első látásra éppúgy megutálta, mint az asszony őt.

– Nos, ő eltávozott az áldott nyugatra – sóhajtott Aneta úrnő. – Majdnem egy évvel ezelőtt halt
meg, a vetés évszakában.
– Miben halt meg, úrnőm?
– Fulladásban – Aneta úrnőt jól láthatóan untatták a kérdések.
– Amerotke uram beidézhet téged a bíróságra – mondta Szhufoj mézédes hangon.
– Dél egyik Párducának özvegyét? – kérdezte gúnyosan az asszony.
– Pesedu uraság leánya már ott van.
Aneta úrnő majdnem félrenyelte a cseresznyét, és újabb korty bort ivott.
– Férjem, Kamun úr – kezdte, mintha rendreutasították volna –, született katona volt. A
hükszószokon aratott győzelem után a deltában szolgált. Maláriát kapott, ami legyengítette, és
visszatérő rohamok gyötörték, amik az évek során egyre rosszabbak lettek – vállat vont. –
Meghalt – pillantott ártatlan szemekkel Prenhoéra –, és szegény özvegyasszony lett belőlem.
– És mi van férjed bajtársaival?
– Ó, a fáraó többi bátor hőse. Pesedu úr mindent elmondhat erről: ilyen ünnepség, olyan
ünnepség, ilyen felvonulás, olyan felvonulás – legyintett az asszony.
– Mond neked valamit az a név, hogy Ipumer?
Aneta úrnő szólásra nyitotta a száját, majd pislogott. Szhufoj látta a változást a hangulatában.
– Úrnőm, a Két Igazság Csarnokának ügyében járok el. Nekem hazudnod – Szhufoj kezdett
nagyképű lenni – annyit tesz, mintha Amerotke úrnak hazudnál, ő pedig maga a szó, ami elhagyja
a fáraó ajkát.
– Én... én... szóval... – hebegett a nő –, igen, hallottam Nesratta úrnő ügyéről. Ipumer
meglátogatott minket.
– A férjed halála előtt?
– Természetesen! Nem is utána!
– És miért jött?
– Nem tudom. A férjem – fecsegett tovább az asszony – gyakran szórakoztatta őt valamelyik
kerti lugasban. Gondolom, az egyetlen dologról beszélgettek, ami a férjemet érdekelte: a
csatákról. Ipumer a Háború Házának írnoka volt.
– De hogyan találkoztak?
– Nem tudom. Egyszer megkérdeztem a férjemet, de ő persze sosem ereszkedett le odáig,
hogy bármit is elmondjon nekem. Mindig örült, amikor Ipumert láthatta, és az írnok elég jó
megjelenésű volt.
– Hozott Ipumer ajándékokat a férjednek?
– Ó, persze, egy korsó bort, valami különleges fajtából, amit a kikötőben vásárolt. A férjem
aztán meg...
– Megbetegedett és meghalt.
– Folyton betegeskedett. Csak annyi történt, hogy az egyik roham már túl sok volt neki.
– Úrnőm, mit csinálsz itt? – a házból a fogadócsarnokba vezető ajtó kitárult, és egy
fiatalember állt az ajtónyílásban. Aneta úrnő édeskés mosolyából Szhufoj látta, hogy az ifjú több
volt egyszerű szolgánál.
– Hamarosan visszamegyek hozzád – turbékolta az asszony.
A fiatalember duzzogva biggyesztette le ajkát, kisietett és becsapta az ajtót maga mögött.
– Az inasom – magyarázta Aneta úrnő. – Mindig megjátssza az előkelőt. Nos, Shitai...
– Szhufoj! – morogta a törpe.
– Ó, igen, Szhufoj. Vannak még kérdéseid?
– Tehát a férjed meghalt, a testét pedig... ?
– A sírjába vitték a folyón túlra. Én igyekszem az élet napos oldalát nézni – folytatta. – Halála

óta nem érdekelnek többé Dél Párducai. Én sem érdeklem őket. Nos – emelkedett fel ültéből –, ha
több kérdésetek nincs...
Miután egy oldalajtón át kiengedték őket, Szhufoj és Prenhoe csaknem összerogytak a
nevetéstől.
– El tudod ezt hinni? – Prenhoe keze fejével megtörölte szemét. – Az sem érdekelné, ha élne a
férje.
– Nem érdekli ezt más, csak a duzzogó képű fiatalember lentebbi testrészei.
– De mit keresett itt Ipumer?
Szhufoj ruhája szegélyével letörölte arcáról a könnyeket. Nem felelt Prenhoénak, inkább
utánozni kezdte az asszonyt, akit elnevezett Szent Vízilónak, és Prenhoéra osztotta a duzzogó
arcú ifjú szerepét. Nevetve és viccelődve mentek vissza a főútra, és egy darabig a Nílust nézve
álltak a parton.
– Miért nem engedted, hogy reggel veled menjek? – kérdezte Prenhoe.
– Múlt éjjel – magyarázta Szhufoj –, a gazdám megkínált egy kis borral egy kerti lugasban,
miután visszavonult szobájába Nofret úrnővel – Szhufoj arcán álszent komolyság tűnt fel; a törpe
megragadta napernyőjét és úgy tartotta, mint valami hatalmi jelvényt. – Megbízott bennem. Én
egyetértek vele gyanakvásában.
– Szent bikák – morogta Prenhoe –, nem térnél a lényegre?
– A szent bika tökeire mondom, mindjárt! – Szhufoj megragadta Prenhoe karját és magával
húzta Amerotke háza felé. – A gazdánk ravasz és ügyes. Nem idézheti a bíróságra és vallathatja
ki nyíltan azokat, akik érintettek az ügyben, de diszkréten azért érdeklődik. Ipumer hükszósz
származású volt. Egy évvel ezelőtt jött Thébába, és írnokként munkát kapott a Háború Házában.
– Milyen okból?
– Valaki háborút indított Dél Párducai ellen. Szóval – Szhufoj egyre jobban belelovallta magát
a témába –, Amerotke uram és én úgy gondoljuk, Ipumer azért kapta meg az állást, mert magas
rangú pártfogója akadt. Ki lehetett megfelelőbb erre, mint Dél Párducainak egyike?
– Úgy érted, a néhai Kamun tábornok volt az?
– Igen. Hadd magyarázzam el – Szhufoj másik kezébe vette a napernyőt. – Kamun csak az
eszköze volt valakinek. Tudod, hogy megy ez, Prenhoe. Valaki elmegy egy ilyen öreg veteránhoz
és azt mondja, egy barátjának munkára van szüksége. Kamun beleegyezett, hogy segít, és Ipumer
megérkezett Thébába. Ezután két dolga volt: az első, hogy elhallgattassa Kamun tábornokot,
ezért elment hozzá, hogy köszönetet mondjon. Az idős tábornok beteges, és örül a társaságnak.
Ipumer aranyszájú ember volt, szép dicséretekkel árasztotta el hősünket. Rendszeres látogató lesz
a házban, és egy napon mérgezett bort hoz, Kamun pedig meghal. A második teendője, hogy
eltüntesse a rá vonatkozó feljegyzéseket a Háború Házából, hogy minden nyom eltűnjön, ami arra
utalt, hogy Kamun közbenjárt érte.
– De Ipumer nem a maga szakállára tette mindezt.
– Persze hogy nem, valaki irányította. Ez a személy a gyilkos.
– Lehetséges, hogy ez a gyilkos ölte meg Ipumert?
– Feltehetőleg – Szhufoj felhagyott a fellengzős hanghordozással. – Bár, ha a bizonyítékoknak
hinni lehet, Ipumert Pesedu tábornok házából mérgezte meg valaki.
– Halálos útvesztő ez – tűnődött el Prenhoe. – Ha jól értelek, Szhufoj, Amerotke urunk két
különböző szálat fog követni, amik kapcsolatban állnak egymással: az egyik Ipumer halála, a
másik az, hogy a halott írnoknak köze lehetett Balet uraság meggyilkolásához.
– Igen.
– Nos, ez különös – tűnődött Prenhoe –, mert...
Mielőtt folytathatta volna, félre kellett állniuk, mert az út kanyarulatában kocsik tűntek fel,

mögöttük egy vizeshordókat, dobozokat és kosarakat szállító szekér, melyet ökrök húztak. Az
egyik birtok felügyelője vezette munkásait, mögöttük a munkások feleségei és gyerekei jöttek,
zajos, rövid ujjú tunikákba és ágyékkötőkbe öltözött csapat. Az egyik szántóföldre igyekeztek, a
felügyelő parancsokat kiabálva vezette őket. Szhufoj és Prenhoe egy pálma alatt vártak, míg a
csapat porfelhőben elvonult. Az ételek szaga által odavonzott legyek felhője követte őket.
Szhufoj nézte, ahogy elmennek, és azon töprengett, ha annak idején nem vádolják meg hamisan,
valószínűleg az ő élete is ebből állna most: egy csapat gyerekből és munkából egy birtokon.
– Ezt láttam álmomban is – jelentette ki Prenhoe.
Szhufoj lehunyta a szemét. Prenhoe álmai híresek voltak.
– A Nílus partján álltam, és egy csapat paraszt ment el mellettem. Nagy porfelhőt kavartak,
ami felém gomolygott, és egy gyönyörű heszetlány lépett elő belőle. Majdnem meztelen volt,
csak egy ágyékkötőt viselt és nehéz gyöngy nyakláncot. Parfümös parókája a legszebb arcot
keretezte, amit álmaimban láttam.
– Ismerem én is? – kérdezte Szhufoj, beleélve magát a hallottakba.
– Intett, hogy kövessem, és mielőtt rájöttem volna, mi történik, a Vörös Földön voltam. Egy
kis oázisba vezetett, lefeküdtünk a selymes fűbe az árnyékban, de mikor magamhoz öleltem,
skorpióvá változott. Sikoltozva ébredtem fel. Mit gondolsz, mit jelent ez, Szhufoj?
– Azt, hogy máskor ne egyél sajtot lefekvés előtt – morogta Szhufoj, megrántva társa
ruhaujját. – Mennünk kell, már négy óra lehet.
Prenhoét nem lehetett ilyen könnyen elhallgattatni. Elkezdte leírni többi álmát, és még mindig
fecsegett, amikor elértek Amerotke házához. Szhufoj fél füllel hallgatta, míg levetették saruikat
és megmosták kezüket és lábukat. A fiúk kint úsztak a medencében Nofret úrnővel. Szhufoj és
Prenhoe felvették a házban hordott saruikat.
– Gyere – vigyorgott Szhufoj, mikor Prenhoe épp egy másik álomról számolt be –, látogatót
várunk, és az ég szerelmére, hallgass már!
Végigmentek egy hosszú, hűvös folyosón, és beléptek Amerotke irodájához, ami a ház másik
végében volt. Az ajtó nem volt zárva, Szhufoj kinyitotta és behúzta Prenhoét magával.
– Szabad nekünk ide bejönni? – az írnok tágra nyílt szemekkel nézett körül.
Ez a hely Amerotke egyik szentélye volt: nagy halom párna állt az emelvényen, ahol a bíró
leülhetett pihenni; ezüstcsíkokkal berakott nagy tölgyfaasztal volt a szobában, előtte kényelmes
párnázott szék, egy elefántcsontszínű szekrény és kosarak, melyekben a papirusztekercseket
tárolták. Szhufoj kinyitotta a konyhakertre néző nagy ablak egyik ablaktábláját, és a szobába
beáradt a saláta és retek illata meg a friss fekete földé, amelyet a Nílus fekete iszapjából
készítettek és minden növény virágzásnak indult benne. Szhufoj leült egy zsámolyra, Prenhoe
pedig az emelvény szélére. A törpe maga mellé tette napernyőjét a földre.
– Mit csinálunk itt? – kérdezte az írnok.
– Már mondtam neked, látogatót várunk.
Prenhoe a törpére pillantott.
– Gondolod, hogy Nesratta úrnő bűnös?
– Nem tudom – felelte szórakozottan Szhufoj. – Bárki megölhette Ipumert: az, aki idehozta
Avariszból, vagy valamelyik özvegyasszony barátnője, vagy Nesratta apja. Mindegy, ezt
Amerotke úr tiszte eldönteni. Mi a baj?
Prenhoe arcán rettegés tűnt fel. Már nem voltak kettesben: az ablakban egy alak állt. Prenhoe
felemelkedett. Szhufoj kuncogott.
– Hogy mersz betolakodni? – lépett előre fenyegetőn Prenhoe.
Az alak kilépett az árnyékból.
– Ülj le – utasította Prenhoét Szhufoj. – Ő a látogatónk.

Prenhoét ez nem győzte meg. Az idegen közepesen magas volt, sovány, inas; fejét teljesen
kopaszra borotválta, arca hosszúkás volt magas arccsontokkal és beesett orcával, keskeny,
vértelen ajkakkal és metsző pillantású, csillogó szemekkel. Bőrkötényt és festett, ujjatlan
vászoninget viselt, lábán sarut és fűzős lábszárvédőt, amilyet a parasztok viseltek, ha nem
akarták, hogy lábukat megvágják az éles fűszálak. Megfeszült izmokkal állt az ablak előtt,
éberen, egyik kezét a tőrön nyugtatva, melyet a derekán viselt bőrövbe tűzve viselt. Mikor
elfordította fejét, látszott, hogy egyik füle hiányzik. Ékszert nem viselt, csak egy kis bőrtasak
lógott nyakában egy kötélen.
– Szhufoj, a barátod rám akar támadni? – az idegen hangja halk volt, beszéde művelt emberre
vallott.
– Nem, nem fog – Szhufoj talpra ugrott. – Prenhoe, ülj le – bökte oldalba az írnokot –, és
köszöntsd a barátomat – a törpe előhúzott egy széket és intett vendégének, hogy üljön le. – Kérsz
bort?
A férfi megrázta a fejét, és szemében csodálattal nézett körbe a szobában, figyelmét
megragadták az Amerotke asztalán lévő gyönyörű bőrtokok, melyekben a bíró írónádai álltak.
– A gazdád nem fog haragudni?
– Amíg nem nyúlsz semmihez, addig nem – felelte Szhufoj. – Prenhoe, engedd meg, hogy
bemutassam egy kollégámat.
– Hogy hívják?
– Nem tudom. Mi Mongúznak hívjuk.
A Mongúz úgy állította székét, hogy Prenhoéra nézhessen.
– Hogy ki vagyok és honnan jöttem, nem tartozik rád.
– Mongúznak hívjuk – sietett közbeszólni Szhufoj, mielőtt Prenhoe megsértődhetett volna –,
mert olyan ravasz és mert észrevétlenül be tud jutni bárhová. Jól ismerik a medzsaik, régi
barátaink, a piaci őrség is – vigyorodott el Szhufoj. – Több nomoszban is körözik, a deltától
egészen a harmadik kataraktáig, de ideje nagy részében Thébában bujkál.
– Tudja Amerotke, hogy itt van?
– Amerotke uram igyekszik a keze ügyében tartani a Mongúzt – felelte Szhufoj –, hogy saját
céljaira használhassa.
– Ez egy tolvaj – jelentette ki Prenhoe, állva a Mongúz tekintetét.
– Ezt nem mondanám – felelte Szhufoj. – Csak nehezen tudja megkülönböztetni a mások
tulajdonát a sajátjától. Ugyanakkor információkat is gyűjt. A gazdánknak – tette hozzá
figyelmeztetőn – sosem került a kezébe a barátunk ellen szóló bizonyíték.
– Mit hord a nyakában?
A Mongúz megérintette füle helyét.
– A fülemet. Egyszer rám támadtak és levágták. Nem lehetett visszavarrni és túl értékes
ahhoz, hogy eldobjam.
– És miért van most itt? – kérdezte Prenhoe Szhufojtól.
– Mert meg akartalak győzni téged és Amerotke urat, hogy a Mongúz van olyan jó, mint
állítja. Tehát mit találtál, Mongúz?
A Mongúz Prenhoéra kacsintott és visszafordult Szhufojhoz.
– Jártam az Arany Gazella Házában. Pesedu úr nem tartózkodott otthon, de a felesége és két
lánya a kertben voltak, élvezve az árnyékot. A szolgák is pihentek.
– És bemásztál Nesratta úrnő hálószobájába? – kérdezte Szhufoj, élvezve, hogy Prenhoénak
elakad a lélegzete.
– Igen. Valóságos kincstár, de nem loptam el semmit. A fa ablakrácsot könnyen ki lehet venni,
és a kötéllétrát is megtaláltam – grimaszt vágott. – Egy olyan fiatal, életerős nő, amilyen Nesratta

úrnő is, könnyedén ki tudja emelni a rácsot és le tud mászni. A fal tövében bokrok nőnek, amik
elrejtik a lábnyomokat, és a kerten át könnyű eljutni a kiskapuhoz. Kimentem a kapun és
végigmentem az ösvényen. Fák vannak ott, egy kis liget. Csak arra kell vigyáznod, bele ne ess a
közeli öntözőcsatornába.
– És milyennek találtad a cselédséget?
A Mongúz elmosolyodott, hegyes szemfogaitól kinézete egy ragadozóéhoz hasonlított.
– Kihallgattam a szolgákat. Persze Nesratta úrnőről beszéltek. Egyvalamit megtudtam.
Tudjátok, te és a gazdád, hogy azon az éjszakán, amikor Nesratta úrnő állítólag találkozott a
szeretőjével, Pesedu tábornok nem volt otthon?
Látta Szhufoj arcán a meglepetést.
– Ebben nincs semmi rossz – csattant fel Prenhoe. – Pesedut nem vádolja senki.
– Ó, tudom – vetett rá átható pillantást a Mongúz. – De tudtad azt is, hogy Pesedu úr nagyon
kedvelte a heszeteket, az Anubisz-templom táncosnőit? Mindenki erről fecseg a tábornok úr
házában.
Szhufoj csillogó szemekkel előrébb dőlt.
– Jó munkát végeztél, Mongúz. Van még más is?
– Elmentem Széth templomába. A Vörös Kápolnába könnyen be lehet jutni a vele szomszédos
elhagyatott kertből. Könnyen beosonhat a gyilkos észrevétlenül.
– És?
– Beszélgettem az ivócimboráimmal is, köztük egy őrrel, aki gyakran van szolgálatban a
Háború Háza környékén. Ipumer lelkiismeretes írnok volt – oldalra pillantott, Prenhoe felé. –
Kicsit olyan, mint ez a te Prenhoe barátod. És szerette a hölgyeket.
– Ezt honnan tudod?
– Mindig kicsivel hajnal után kezdett dolgozni, de a tizenegyedik óra körül elhagyta
munkahelyét.
– És? – kérdezte Prenhoe.
– Ugyanabban az órában – mutatott rá Szhufoj –, amikor a város hölgyei a piacra szoktak
menni.
– Ami még inkább figyelemre méltó – folytatta a Mongúz –, hogy barátja, Hepel sosem kísérte
el. Ó, ami azt illeti, Hepel eltűnt.
Szhufoj a kezeit dörzsölte. A gazdája örülni fog annak, amit megtudott. Megérte idehívni a
Mongúzt.
– Folytasd! – sürgette Prenhoe mérgesen. – A barátaidról beszéltél.
– Nos, Ipumer soha nem evett együtt senkivel, nem járt az étkezdékbe, a borbélyhoz vagy a
kocsmákba sem.
– Erre az az egyetlen magyarázat, tanult írnokom – mondta Szhufoj mohó érdeklődéssel –,
hogy Ipumer barátunk titokban találkozgatott valakivel majdnem mindennap, vagy legalábbis a
halála előtti hetekben.
– És a hükszószok? – kérdezte Prenhoe. – Amerotke úr említett egy titkos társaságot, ami
kapcsolatban áll a hükszószokkal.
– Képtelenség! – a Mongúz a fogát piszkálta. – Thébában több a titkos társaság, mint kutyán a
bolha. Tudod, hogy van ez: ilyen kultusz, olyan kultusz... Igaz, hogy harminc évvel ezelőtt voltak
emberek Thébában, akiknek sok volt a rejtegetnivalójuk, akik összejátszottak a megszállókkal, de
mostanra mind halottak. A hükszószok kora már történelem.
– Balet tábornok nem értene egyet ezzel – jelentette ki Prenhoe.
– Mind meghaltak. Ők már csak homok a szélben, semmi több – a Mongúz felállt. – Épp
eleget voltunk már ebben a szobában. Mutatni akarok nektek valamit.

– Mi a helyzet az Olajlámpások utcájával? – kérdezte Szhufoj.
– Ó, igen, azt is.
Szhufoj és Prenhoe felvették utcai sarujukat, és a törpe fogta a napernyőjét, aminek hegyes
vége baj esetén éppolyan jól jött, mint a ruhája redői közt elrejtett tőr. A Mongúz ragaszkodott
hozzá, hogy úgy távozzon, ahogy érkezett. Szhufoj és Prenhoe megvárták kint a nagy kapu előtt,
aztán együtt indultak a város felé. A Mongúz időnként megállt és körülnézve igyekezett
tájékozódni; végül elértek egy ösvényhez, amely az egyik nagy udvarház mellett vezetett el.
Prenhoe végignézett a fal mentén, és egy fényesre csiszolt nagy faajtót látott, rajta csillogó, festett
aranygazellákkal.
– Tehát ez az a hely – Szhufoj megállt a domb tetején és lenézett. – Igen, látom a pálmát, ami
alatt a házaló letelepedett, meg a füvet és a bokrokat.
Prenhoe követte a törpe tekintetét.
– Óvatosnak kellett lennie – mutatott Szhufoj figyelmeztetőn a csatornára, ami majdnem eltűnt
a burjánzó fű és bokrok között.
– Vezess minket tovább!
A Mongúz szorosan a fal mellett haladva továbbsietett. Elérték a kiskaput, körülötte keményre
volt döngölve a föld.
– Úgy látszik, gyakran használják – viccelődött Szhufoj. Jobbra pillantott, ahol egy
kezdetleges híd vezetett át a csatorna fölött egy pálmaliget felé. Terebint- és szikomorfákat látott,
magasra nőtt füvet és bokrokat – hűvös, hívogató helynek tűnt. Prenhoe és ő követték a Mongúzt
a ligetbe. Az ösvény annyira keskeny volt, hogy egymás mögött kellett haladniuk. Végül egy kis
tisztásra értek, ahol fűzfák közt egy moszattal benőtt vizű tavacska állt.
– Vigyázzatok, kígyók lehetnek a fűben! – figyelmeztette társait Prenhoe.
A Mongúz nem figyelt rá. Egy fűzfához vezette őket, ami alatt a talaj puha és egyenetlen volt.
– Nem gondolod, Szhufoj – kérdezte lekuporodva –, hogy ha a szeretőddel járnál erre az
éjszaka közepén, nem is találhatnál ennél jobb pihenőhelyet? Mögötted nincs semmi, mint a
pusztaság és a következő villa fala, és szemmel tarthatsz mindenkit, aki közeledik.
Szhufoj egyetértett.
– Nézzétek! – a Mongúz felállt. A fűzfa egyik, talajból kiálló gyökerén vastagon állt egy
olajlámpa zsírja. – Nézzetek ide is – a Mongúz kihúzott valamit egy bokor alól: egy piszkos,
földes vászondarabot, olyasmit, amivel az elemózsiáskosarakat szokták letakarni.
– Ha jól emlékszem – mondta Szhufoj –, azon az éjszakán, amikor Ipumert meggyilkolták,
valaki kijött Pesedu házából, miután Ipumer elment – vagy ugyanaz a személy, aki találkozott az
írnokkal, vagy valaki más – visszapillantott az Arany Gazella Háza felé. – Nesratta úrnő ügye
elég rosszul áll. Aznap korábban valaki kijött ide egy kosár étellel, később pedig Nesratta úrnő
kiosont, hogy Ipumerrel találkozzon. Együtt feküdtek itt a holdfényben, ettek és ittak. Ekkor
mérgezték meg az írnokot. Utána Nesratta úrnő kijött egyedül és vagy visszavitte a tálcát és a
poharakat, vagy – Szhufoj a tavacska felé intett – a vízbe dobta őket.
– Miért teszel értünk ennyi mindent? – kérdezte Prenhoe.
A Mongúz átölelte Szhufojt és megszorongatta.
– Vannak szerencsés és szerencsétlen napok, barátom. Sosem lehet tudni, a magamfajta mikor
szorul a fáraó könyörületére. De gyertek, van még más is, amit meg akarok mutatni nektek. A
városba kell mennünk.
Szhufoj és Prenhoe követték. A hőség enyhülni kezdett, ahogy a nap ereszkedni kezdett, a
naplemente fényében a kövek, fák, még a Nílus színe is megváltozott. Parasztok és kereskedők
jöttek a város felől hangosan cseverészve, gyerekeiket szidva, lusta ökreiket sürgetve ostorral.
Szhufojnak mindig tetszett az efféle látvány. Szemével a Skorpióembereket kereste, ezeket a

vándorló házalókat, akik új ötletek örökös tárházát jelentették számára. Még mindig izgatta az
ötlet, hogy szent amuletteket és szobrokat áruljon, főleg Széth híveinek. A Mongúz azonban úgy
sietett, mintha gyorsan végezni akarna az üggyel.
Áthaladtak a kapun és keresztülverekedtek magukat a tömegen. Az éjszaka hölgyei már
feltűntek, le-leszólítva a katonákat; olajjal átitatott parókát viseltek, mellbimbóikon kis
csengettyűk lógtak, karjukat és combjukat vörös és kék tetoválások díszítették, ezüst ékszerek
csillogtak köldökükben áttetsző kötényük dereka fölött. Az árnyékban lebzseltek és időnként
megszólították az elhaladókat. Mellettük éles ellentétként a nekropolisz egyik halottszállítója
állította fel bódéját ügyfelekre várva.
– Megmutatom nektek – kiáltotta – a nagy emberek sírjait és azt a rejtélyes barlangot, ahol sok
évvel ezelőtt élve temettek el egy embert!
Mellette egy vándor mesemondó úgy döntött, hogy azok, akiket érdekel a nekropolisz, talán
fizetni fognak azért is, hogy hallják az ő történeteit a Sínai-félszigetre tett utazásáról, a
hegyekben élő egzotikus teremtményekről vagy a rájuk vadászó vad törzsekről.
Szhufoj szívesen maradt volna, de Prenhoe karon ragadta és magával húzta. Balra lefordultak
a főútról egy útra, ami a templomok, paloták és a kikötő felé vezetett. Több csoport ember jártkelt errefelé, módot keresve arra, hogy átkeljenek a Níluson vagy üzletelve a piacon, amely
esténként mindig feléledt. A levegő különböző szagoktól és aromáktól volt terhes, parázson sült
lúdétól, egy kocsma mellett rakott tűznél nyárson forgatott gazelláétól, egy parfümárus bódéjából
áradó orrcsiklandozó illattól, később, ahogy a szűk sikátorokon haladtak át, a szemétdombok és
latrinák bűzétől is.
A Mongúz céltudatosan haladt előre, egyetlenegyszer állt csak meg, hogy egy kapualjba
húzódjon az éles szemű piaci rendőrök elől, akik bunkósbotjaikat lóbálva, peckesen vonultak
végig az úton.
Három különböző városnegyeden haladtak át: a ruhafestőkén és ványolókén, a
vászonkészítőkén, a fazekasokén és asztalosokén. Végül elértek a kis olajpiacra a város déli
sarkában. A Mongúz ismerte az utat. Széles úton mentek végig, melynek mindkét oldalát házak
szegélyezték, majd megálltak egy boltnál, amelynek nagy ablaka előtt különböző fajta lámpákkal
telerakott pult állt: bronz-, réz-, drága alabástrom- és durva kőlámpák voltak rajta, némelyiknek
vidám díszítése volt, és alakja kacsát, libát vagy pihenő szarvast ábrázolt. A Mongúz a karjánál
fogva elkapta az egyik tanoncot.
– Láthatnám a gazdádat? Némi dolgunk van vele.
A fiú besietett a házba és egy alacsony, kövér emberrel tért vissza, aki éppen az izzadságot
törölgette arcáról egy ronggyal.
– Látni kívántál, uram?
A Mongúz Szhufojra pillantott. A törpe kinyitotta ruhájának redői közé rejtett erszényét és egy
rézdebent vett ki, aztán felpillantott a kétszintes házra, melynek felső szintjét egy, a falba épített
külső lépcsőn lehetett elérni.
– Ismered Ipumert, az írnokot?
– Igen, kibérelt nálam egy szobát. Azt, amelyiket nézed.
– Megnézhetnénk?
A kereskedő megvakarta az állát, ami azt jelezte, türelmetlenül vár a fizetségre. Szhufoj
felmutatta a debent.
– Csak körül szeretnénk nézni és feltenni néhány kérdést.
A kereskedő ravasz szemeivel Szhufojt fürkészte, majd a Mongúzra pillantott.
– Veled már találkoztam, nem? Kérdezősködtél – ravasz mosollyal tapogatta meg a széles
bőrövéről csüngő kulcscsomót. – Megmutatom nektek, cserébe azért a rézdebenért.

Szhufoj beleegyezett. A kereskedő karon ragadta őket, majd nagy dérrel-dúrral felcaplatott a
lépcsőn. Mikor felért, belökte az ajtót és gúnyos mozdulattal beljebb intette őket. Szhufoj belépett
és a meglepetéstől tátva maradt a szája. A szoba üres volt. Semmit nem látott, csak kemény
kőpadlót, vakolt, gerendás mennyezetet és meszelt falakat.
– Ipumer ezt kibérelte?
– Miért ne? – kérdezte önelégült mosollyal a kereskedő.
– Hol van a holmija?
– Elvitte őket.
– Mikor?
– Ó, körülbelül nyolc napja.
Szhufoj Prenhoéra pillantott.
– Az azután történt, hogy meggyilkolták.
– Meggyilkolták? Ipumert nem gyilkolta meg senki!
Dühös vita bontakozott ki. Szhufoj úgy érezte, a kereskedő be akarja csapni, de a férfi
hajthatatlan maradt.
– Mondtam már – kiabálta –, Ipumer idejött és elvitte a holmiját.
– De az nem lehet – vágta rá Szhufoj. – Ipumert tíz nappal ezelőtt meggyilkolták, te meg azt
mondod, hogy két nappal azután, hogy testét a Holtak Házába vitték, idejött, hogy kiürítse a
szobáját. Hogy nézett ki Ipumer?
– Nem tudom.
Szhufoj fenyegetőn emelte fel napernyőjét.
– Ne kezdj veszekedni velem – lépett hátra a férfi.
Szhufoj berúgta az ajtót. A Mongúz oldalra lépett, kezében vékony pengéjű kés villant.
– A barátomnak igaza van. Jó árat fizettünk, hasznos információt akarunk – mondta
fenyegetőn.
– Rendben. Rendben.
A kereskedő a sarokba ment és leült, intve a többieknek, hogy lépjenek közelebb.
– Körülbelül egy évvel ezelőtt – kezdte – egy Ipumer nevű férfi érkezett ebbe az utcába. Azt
állította, írnok a Háború Házában. Én meghirdettem, hogy a fenti szoba üres. Az üzlet jól megy:
miénk a szomszédos ház is, ennek a földszintjét pedig raktárként és boltként használjuk. Azt
mondta, szüksége van egy helyre, ahol bizonyos hölgyekkel találkozhat – a kereskedő kövér
arcán mosoly tűnt fel. – Szóval az volt a legjobb, ha olyan keveset tudok az ügyről, amennyit
csak lehet.
– De arca azért csak volt – szólt közbe Prenhoe.
– Nem volt. Fehér vászonköntöst viselt, aminek hosszú ujja egészen a csuklójáig ért. A fején
fehér csuklyát viselt, és egy olyan Hórusz-álarc volt rajta, ami népszerű a fiatalemberek körében.
Szhufoj lehunyta a szemét és felnyögött.
– Nem gyanakodtál semmire? – kérdezte Prenhoe.
– Miért kellett volna gyanakodnom? Jó árat fizetett. Azt mondta, senkit nem fog zavarni, és
minél kevesebbet tudok a dologról, annál jobb. Megegyeztünk, átadta a pénzt, jóval többet, mint
kértem, és odaadtam neki a kulcsot.
– Gyakran járt ide?
– Nem – a kereskedő megrázta a fejét. – Ami azt illeti, ez meg is lepett. Visszaadta a kulcsot,
mert csináltatott egy újat egy lakatossal. Nem hiszem, hogy megbízott bennem. Hozott egypár
bútort, nem túl sokat. Ritkán láttam.
– És hölgyek jártak hozzá látogatóba?
– Egyet sem láttam. Amikor nagy néha itt járt, mindig szürkületkor jött és mindig rajta volt az

álarc. Sosem tudhattad, mikor volt itt. A feleségem ellenezte ugyan, de Ipumer jól fizetett és
semmi gondot nem okozott.
– Jött ide más is?
– Egy fiatalember. Láttam az ujjain, hogy valószínűleg írnok, tudod, tintás volt az ujja. Mindig
idegesnek tűnt egy kicsit. Csak néhányszor láttam, és mindig csuklyát viselt.
Szhufoj előre-hátra hintázott ültében.
– Elmondtam, amit tudok – jelentette ki a kereskedő, és felállt. – Nem tudok többet –
elnyomakodott mellettük és az ajtóhoz lépett. – Azt hiszem, ideje távoznotok.
Szhufoj intett társainak, hogy kövessék. Lementek a lépcsőkön, aztán átmentek az út
túloldalára, egy kis sörözőbe. A helyiség majdnem teljesen üres volt, csak két hordár volt bent,
akik málhájukat a földre tették és mérgesen követeltek egy pár korsó sört. Szhufoj rájuk szólt,
hogy fogják be, és italt rendelt barátainak, aztán leültek hátul a kertben egy kőpadra.
– Megtettem, amit kértél – mondta a Mongúz, aztán felemelte a kőkorsót és ivott egy korty
sört. – Még többet is – megveregette Szhufoj fejét, aztán eltűnt az ajtón át.
– Ez nem volt túl jó – nyilvánított véleményt Prenhoe.
– Nem, nem volt.
Szhufoj nyugtalanul fészkelődött és a kertet bámulta, mintha lenyűgözte volna egy méh, ami
egyik virágról a másikra szállt. A törpe csak ült és hallgatta az utca zajait, az árusok kiáltozását.
– Gazdám úgy gondolta, Ipumernek volt egy másik szobája valahol a városban. Én úgy
gondolom, a következő történt: Ipumert olyasvalaki hozta Thébába, aki kitervelte, hogy Dél
Párducai közül annyit gyilkol meg, amennyit csak tud, Maat tudja, milyen okból. Ez a gyilkos –
Szhufoj ivott egy korty sört – Ipumert akarta eszközeként használni. Ezért álarcot és álruhát
viselve kibérelt egy szobát az írnok nevében. Ahogy látod, olajlámpa-kereskedőnk nem sokat
foglalkozott az üggyel. A szobát használták, tehát a gyilkos találkozott itt Ipumerrel. Miután az
írnok meghalt, a szobát kiürítették, minden eltűnt belőle, Hórusz-álarcos orgyilkosunk pedig
felszívódott.
– Ki lehetett az?
– Nem tudom – Szhufoj felpillantott a naplemente vörös-arany sávjára az égen. – Remélem,
gazdám biztonságban van. Azt mondta, késő este ér haza. Szerintem ő ki tud hámozni valami
értelmet abból, amit megtudtunk.
– Nekem is van egy elméletem, hallgasd csak meg – büszkélkedett Prenhoe. – Ipumer csak
egy idomított kutya volt. Thébába jött, de nem felelt meg a feladatnak, amit rábíztak. Bemutatták
Pesedu úrnak, és úgy döntött, Nesratta úrnő után szaladni érdemesebb. Aki felbérelte, belefáradt
ebbe, megölte Ipumert és saját maga látott munkához.
– Igen, de Ipumer rögtön azután halt meg, hogy meglátogatta Nesrattát.
– Hallottad a Mongúzt – vetette ellen Prenhoe. – Az, aki a szobát bérelte, lehet, hogy várt
Ipumerre az Arany Gazella Házánál.
– De a házaló látta, hogy csókolóznak.
– Talán Ipumer mindkét nemet kedvelte – tréfált Prenhoe, aztán észrevette a hitetlenkedést
Szhufoj szemében. – Rendben, ez túl vad elképzelés – ismerte be –, de mi van akkor, ha Ipumer
és Nesratta csak feküdtek a fűben, ettek és ittak, aztán később Ipumer hazafelé menet találkozott
valaki mással, aki beadta neki a mérget?
Szhufoj kiitta sörét és felállt.
– Túl egyszerű lenne – mormolta. – De rátapintottál a lényegre, Prenhoe. A bíróságnak el kell
döntenie vagy ki kell derítenie, találkozott-e mással is a mi különös írnokunk, miután elhagyta az
Arany Gazella Házát, vagy tett-e látogatást máshol is?
Visszamentek a sörözőbe, elbúcsúztak a tulajdonostól, aztán kimentek az utcára. Prenhoe látta,

Szhufoj mennyire izgatott. A törpe, napernyőjével kezében, végigsietett az utcán, aztán befordult
egy sarkon, ahol elkapta Prenhoe karját és magával húzta egy kapunyílásba.
– Maradj csendben és várj! – suttogta.
Prenhoe már készült leteremteni Szhufojt, amikor megpillantott egy töpörödött öregembert,
aki megállt a kapu közelében és várakozón körülnézett.
– Itt vagyunk– szólalt meg halkan Szhufoj.
Az idegen összerezzent, el akart futni, de Szhufoj gyorsabb volt, elrugaszkodott az ajtótól,
elkapta a csuklóját és szorosan tartotta. Az idegen szabadulni próbált, de Szhufoj nem volt
hajlandó elengedni, a falhoz lökte és napernyőjének hegyes végét a nyakának szegezte,
kényszerítve, hogy emelje fel a fejét.
– Egész idő alatt követtél minket, ugye?
Az idegen kinyújtotta a kezét és Szhufoj egy kis réz pecsétgyűrűt pillantott meg, rajta Hórusz
szemével.
– Tehát Valu úr küldött, a fáraó szeme és füle – gúnyolódott Szhufoj. – Miért érdekelnek
ennyire Amerotke úr szolgái? Nagyon ügyes vagy – folytatta a törpe –, de már az Arany Gazella
Házánál észrevettelek, amikor úgy tettél, mint aki a másik irányba indul, aztán újra láttalak a
sikátorban, a mesemondó közelében.
– Hallottam, amit a sörözőben mondtál – felelte az idegen. Szhufoj leeresztette napernyőjét.
– Rendben van. Ha elmondod, mit tudsz, verés nélkül elengedlek.
Hetedik fejezet
Thébában, a parfümkészítők negyedében az emberek még évek múlva is emlékeztek erre az
éjjelre, a tűz és kegyetlen gyilkosság éjszakájára. Az öregek némelyike azt suttogta, a vörös hajú
Széth isten portyázott a sikátorokban, egyik kezében csatabárddal, a másikban az ítélet kardjával.
Mások szerint ez csak ostoba képzelgés volt.
A szóban forgó éjszaka elég békésen indult – sötétkék égbolttal, melyen csillagok és telihold
ragyogtak a város fölött. Intef, az orvos a sötétedésre várt. Legjobb ruhájába öltözve osont el
otthonról, burjánzó kertjén átvágva a hátsó kapun távozott. Áthaladt a téren, ahol a parfümpiacot
tartották, és a fal mellett lopózott, akár egy árnyék, míg el nem ért közeli barátja és kollégája,
Felima, az özvegyasszony házához. A ház oldala mellett elsietve áthaladt egy kiskapun, aztán az
előre megbeszélt jel szerint kopogtatott a hátsó ajtón. Fény szűrődött ki, és hallotta, ahogy
odabent elhúzzák a reteszeket, majd megjelent a fehér ruhába és hímzett övbe öltözött, lábán
sarut viselő Felima, és tárt karokkal üdvözölte. Intef besurrant, az asszony pedig becsukta és
bereteszelte mögöttük az ajtót.
– Egyedül vagyunk? – kérdezte Intef incselkedve.
– A szolgák mind elmentek – mosolygott az asszony –, minden készen áll.
Végigvezette a férfit egy folyosón, egészen a ház oszlopos középső csarnokáig, ami tágas
helyiség volt élénk színekre festett faoszlopokkal és középen egy kis kőemelvénnyel, amin
vidáman ropogott a tűz egy parázstartóban. A helyiség végében álló emelvény már feldíszítve
állt, a falat finoman hímzett függönyök takarták, a két, gyümölccsel, sült hússal, sózott hallal és
boroskupákkal megrakott kisasztal körül szőnyegek és párnák hevertek.
Intef felnyögött az élvezettől. Hagyta, hogy Felima levetkőztesse, és ő maga is vetkőztetni
kezdte a nőt. Mikor már mindketten meztelenek voltak, az emelvényre feküdtek, még evés és ivás
közben is simogatva és csókolva egymást. Ezek az éjszakák, amiket Intef az öröm titkos
éjszakáinak hívott, mindig ugyanilyenek voltak – a tiszteletre méltónak tűnő özvegy olyan jártas

volt a szerelem művészetében, mint bármelyik kitanult heszet vagy kurtizán. Intef nagyot kortyolt
a borból és figyelte, ahogy Felima házikedvence, egy kismajom átszökdécsel a termen.
Megfordult, és megcsodálta a fal szegélydíszeinek halványzöld festését, a frissen festett fekete és
vörös faoszlopokat, a gyönyörű boroskorsókat.
– Látom, elköltöttél egy kis pénzt – mondta.
Felima közelebb húzódott, keze Intef hasát masszírozta, izgatón közelítve az ágyékához.
– A befektetés megtérül – felelte, aztán arca elkomolyodott. – Biztonságban vagyunk?
– Nesrattára gondolsz? – Intef felemelte kupáját. – A szuka meg fog fizetni bűneiért.
Simogatni kezdte Felima egyik mellét, és belélegezte a nehéz parfümillatot, ami a nő
parókájából áradt. Felima eltolta magától a férfit és egy kis tálból parfümös üvegcsét emelt ki,
majd illatosítani kezdte a férfi fejét, szemhéját, arcát és állát.
– Gondolod, hogy rájönnek? – kérdezte.
– Mire?
– Hogy Ipumer nálad járt, mielőtt visszatért a kövér Lamnához.
– Mit mondhatnának? – felelte az orvos. – Ha eskü alatt kell vallanom, majd azt mondom,
hogy Ipumer nem érezte jól magát, ami igaz is – újabb korty bort ivott. – De mi történik, ha
neked tesznek fel kérdéseket?
– Például? – kérdezte Felima.
– Nos – mondta Intef, két kezében tartva a kupát – elkezdhetnek afelől érdeklődni, hogy
ismerkedtél meg valakivel, aki még csak egy éve élt Thébában és hogy miért áldoztad pénzedet
és idődet egy idegenre.
– Ez nem jelent gondot – Felima ajakbiggyesztve állt fel, hogy hozzon egy újabb korsó bort. –
Fiatal volt, ráadásul jóképű. A piacon találkoztam vele – kuncogott, és szempillái alól Intefre
pillantott. – Nagyszerű csődör volt, és ha jól emlékszem, te sem ellenezted a kapcsolatunkat,
ugye? Szerettél a viselt dolgaimról hallani. Tehát Ipumer szállást keresett, én pedig Lamnát, az
özvegyet ajánlottam neki.
– Amerotke nagyon okos – csattant fel Intef. – Azt fogja kérdezni, miért nem te magad adtál
neki szállást.
A már kissé becsípett Felima körbeintett a termen.
– Én nem adok ki szobákat, ezt mindenki tudja. Ha Lamna nem ad neki szállást, akkor talán
meggondoltam volna magam.
Intef nem tűnt meggyőzöttnek; összeszűkült szemmel figyelte a hangosan pattogó
parázstartóból felszálló füstöt.
– Nem tudom – suttogta. A falon árnyékok táncoltak, és az orvos hátán hideg futott végig.
Amerotke idegesítette. Először úgy vélte, az ügy le van zárva. Valu bemutatta az ügyet, Nesrattát
pedig el fogják ítélni. Az orvost nem izgatta különösebben a lány sorsa. Ipumer halálához sem
volt köze... nem igazán. De ha Amerotke tovább kérdezősködik...? Intef sóhajtott és újra
belekortyolt a borba. Neki és ennek az özvegyasszonynak épp elég rejtegetnivalója volt.
– Miért jött Ipumer hozzád? – kérdezte.
– Mondtam már, véletlen találkozás volt.
– Gondolod, hogy Nesratta beszélni fog?
– Hogy tehetné? – nevetett Felima. – Ilyen ügyben? Hallgatni fog, mint a sír. Különben sincs
bizonyítéka.
Intef folytatni akarta a beszélgetést, amikor kagylókürt hangját hallotta valahonnan a közelből.
Valaki riadót fújt. Intef felkelt, az ablakhoz lépett és vörös ragyogást pillantott meg az égen.
– Tűz ütött ki – jelentette ki. – Látom a lángok fényét.
– Na és, nem itt ég az a tűz – Felima hangja elmosódottá vált az italtól. – Gyere vissza.

Intef tétovázva engedelmeskedett. Sokat ivott már, mégis biztos volt benne, hogy a tűz arrafelé
égett, ahol az ő háza állt. Tudta azonban, hogy háza a többitől külön áll, ő pedig minden lámpát
eloltott, mielőtt eljött.
Felima egyre kitartóbbá vált, és közelebb húzódott a párnákon, szempillái elnehezültek,
ajkáról nyál csöpögött, parókája enyhén félrecsúszott.
– Játsszunk, Intef? Mókázzunk?
Elhallgatott, mikor majma az emelvény végéhez szaladva hangosan makogni kezdett.
– Csend legyen! – kiáltotta Felima, és felkapott egy párnát, majd mérgesen az állathoz vágta.
A majom elszaladt. Felima a terem árnyékos, túlsó végébe meredt. Van ott valaki? A majom csak
akkor szokott így makogni, ha valaki jött.
– Hagyd – mormolta Intef, akit felizgattak Felima vándorló ujjai és közelebb húzta magához a
nőt. – Játszadozzunk – vigyorodott el. – Együnk és igyunk.
– Aztán haljatok meg!
Intef és Felima olyan hirtelen ültek fel, hogy felborították az egyik asztalt, a korsó a földre
esett és összetört, a bor kifolyt. Riadtan figyelték az árnyak közt mozgó alakot, aki csendesen
előrébb jött, mintha siklana a fényes padló fölött. Mégsem a képzelet műve volt. Bőr ágyékkötőt
és tunikát viselt, mint egy katona, lábán saru volt, csuklóin bőr csuklóvédő. Bőrövében kardot és
tőrt viselt, kezében íjat tartott, hátán tegez volt. Felemelte fejét, de Intef és Felima csak a maszk
mögött csillogó szemét láthatták.
– Ki vagy te? Mit csinálsz itt? Miért?
– Azért jöttem, hogy igazságot szolgáltassak! – jelentette ki az álarcos.
– Igazságot! Mit tettünk?
– Ezt!
Az alak felemelte íját és nyílvesszőt illesztett bele. Felima tántorogva felállt és megpróbált
elfutni, de a gyilkos gyorsabb volt és lőtt. A nyílvessző Felima torkát találta el, az asszony teste a
falnak csapódott. Intef négykézláb a halálnak e borzalmas alakja felé kúszott, amikor a gyilkos
újabb nyílvesszőt vett elő.
– Állj fel!
Intef engedelmeskedett.
– Halj meg úgy, mint egy férfi – folytatta a betolakodó –, arccal az ellenség felé fordulva!
Újra megpendült az íjhúr. A nyílvessző szíven találta Intefet, akkora erővel, hogy már halott
volt, mielőtt feje a kemény, tükörsima kövezetnek csapódott. A gyilkos, íját még mindig kezében
tartva, odament mindkét holttesthez és ellenőrizte, valóban meghaltak-e, aztán elégedetten
felmordult, visszament az előcsarnokba és felemelte a magával hozott egyik duzzadt borostömlőt.
Kinyitotta és kiöntötte belőle az olajat, ami szétfolyt a padlón. A másik tömlővel ugyanezt tette a
folyosón, majd kinyitotta a pinceajtót és ledobta a borostömlőket, aztán óvatosan, halkan leemelte
az olajlámpásokat tartóikból. Néhányat közülük a párnákra dobott, aztán elégedetten a látvánnyal
letépett egy darab falikárpitot, olajba áztatta, meggyújtotta és bedobta az étkezőcsarnokba,
aminek padlója csillogott az olajtól és áldozatai vérétől. Az olaj lángra kapott, tűzfüggöny szaladt
végig a padlón. A gyilkos megállt, és nézte munkája eredményét, mielőtt a hátsó ajtón kisurrant
volna a kert felé.
Lamna, az özvegy az irodájában volt. Elhatározta, hogy megpróbálja elterelni figyelmét
gondjairól azzal, hogy újra átnézi könyvelését, és örül a haszonnak, amire szert tett. Rettegett
attól, hogy visszahívják a Két Igazság Csarnokába. Ahogy azt szomszédainak bizalmasan
bevallotta, soha életében még nem rémült meg annyira, mint mikor a tágas teremben ült a bírói
székkel szemben, együtt Valuval, az éles szemű ügyésszel, Meretellel, az ügyvéddel, aki minden

szavára figyelt, a fiatal Nesrattával, aki mozdulatlanul ült, mint egy szobor, és mindenekfelett a
metsző tekintetű bíróval, aki behatón tanulmányozta őt, magában méregetve minden egyes szót,
amit kiejtett a száján.
Lamna megerőltette az emlékezetét, amennyire csak tudta. Volt félnivalója? Semmi rosszat
nem tett, csak bérbe adott egy szobát Ipumernek. Tömzsi külseje és lassú mozgása ellenére
Lamna elég ügyesen felismerte a rejtett veszélyeket. Felima, az özvegy kényelmetlenül érezte
magát, Intef, az orvos meg észrevehetően jobban ismerte Ipumert, mint Lamna gondolta. Az
asszony idegesen harapdálta a szája szélét. Mi köze volt neki a gyilkossághoz és a titkos
találkákhoz? Lehet, hogy kihasználták? Ipumert Felima ajánlotta be Lamnához.
Az asszony közelebb húzta magához az olajlámpát. Hallotta, hogy megfújják a kürtöt és
kíváncsi volt, hol tört ki tűz. Gyakran előfordultak tűzesetek, és mivel nem fújt a szél, a piaci
őrség gyorsan elintézi majd. Lamna a balzsamokra és parfümökre pillantott, fölöttük a polcokon
az alapanyagokkal – gyógynövényekkel és porokkal – teli kosarakra. Sajnálta, hogy Ipumer
meghalt, de el akarta felejteni.
Hangot hallott kintről, és székét hátralökve felállt és kiment. A folyosó üres volt. Lamna
visszament és leült. Éppen ki akarta göngyölni az egyik papirusztekercset, amikor hallotta, hogy
a nevén szólítják. Meglepetten kapta fel a fejét, és a következő pillanatban már a nyakán is volt a
fojtózsinór. Lamna küzdött, de támadója erősebb volt, a zsinór megfeszült és mélyebben vágott
az asszony torkába, és nem sokkal később a küzdelem abbamaradt. A gyilkos lágyan leengedte a
testet a padlóra.
Amerotke az Ezüst Teremben volt, az Évmilliók Háza egyik kis előszobájában, ami közel esett
a nagy folyami kikötőhöz. Egy márványból épült párkányon ült, kezében hideg szőlőlével teli
serleget tartott, amit egy szolgától kapott. Fáradt volt. Annak ellenére, hogy fürdőt vett és pihent
egy keveset, még mindig érezte a rázkódó kocsin megtett út hatását. Örült, hogy távol került Dél
Párducaitól, akik kelletlenül befogadták ugyan, de nem sokat segítettek a nyomozásban. Időről
időre, mielőtt még elhagyták Ashiwa oázisát, megpróbálta kideríteni, volt-e ellenségeskedés
köztük, ellenszenv vagy rejtett sérelmek. Semmi ilyesmit nem fedezett fel.
– Testvérek vagyunk. Együtt álltunk a csatasorban és együtt néztünk szembe a fáraó
ellenségeivel – jelentette ki Karnak. – Miért ölnénk meg egy bajtársunkat? Nem, nem, Amerotke
uram – Karnak esküre emelte kezét –, Balet úr gyilkosa, aki vadászik ránk, nem közülünk való!
A többiek egyetértettek vele, a rejtély azonban nem oldódott meg. Ki bérelte fel a nomádokat,
hogy támadjon rájuk? Ki tüntette el Meretszeger maradványait? És mindenekfelett ki fenyegette
meg ezeket a katonákat és ki váltotta valóra a fenyegetést Balet meggyilkolásával?
A rövid, de vad utazás során Amerotke megpróbálta rendbe szedni gondolatait. Fáradtan és
ingerülten tért haza. Nehezen tudta kiengesztelni Nofretet, aki összeszidta amiatt, ahogy a fiaival
kiabált. Megfürdött, bekente bőrét olajjal és a tetőn pihent egy díványon, míg Szhufoj meg nem
jelent. Amerotke figyelmesen végighallgatta, mit fedezett fel szolgája és megindította a kis ember
szemében csillogó izgalom.
– Jó munkát végeztünk, nem igaz, gazdám?
Szhufoj válla fölött Prenhoéra pillantott, a fiatal írnok arcán lelkes mosoly ragyogott.
– Jó munkát végeztetek – értett egyet Amerotke. – Több darabkánk van már a kirakójátékból,
de a kép még nem állt össze.
Újra gondolataiba mélyedt. Még azzal is megpróbálkozott, hogy leírja gondolatait, de Szhufoj
felfedezése, ahogy azok is, amiket Valu "szemeitől és füleitől" megtudott, bármilyen érdekesek
és fontosak voltak is, csak tovább kuszálták a szálakat. Amerotke már azon volt, hogy lefekszik
aludni, mert késő volt, amikor a Hatsepszut kartusát hordozó küldönc megérkezett.

– Az Isteni Úrnő úgy döntött, kegyeskedik megmutatni arcát neked – jelentette ki a küldönc,
átnyújtva a pecsétet. – Jelenlétedre szükség van az Évmilliók Házában, az Ametiszt Teremben.
Amerotke felnyögött, de a parancs az parancs. Hatsepszut és Szenenmut úr már minden
bizonnyal értesültek arról, mi történt Ashiwánál. Ha az Isteni Úrnő meg akarta ezt beszélni vele,
akkor meg fogja tenni, a nappal vagy az éjszaka bármely órájában járjanak is. Amerotke újra
elnézést kért Nofrettől, megcsókolta, aztán Szhufoj és Prenhoe kíséretében visszaindult a
városba.
Még nem zárták be a kapukat, az őrök a Parfümkészítők Negyedében tomboló tűzzel voltak
elfoglalva.
– Nem ott lakott Ipumer? – kérdezte Szhufoj.
Amerotkénak nem volt ideje válaszolni. Az íbisz ezred egy íjászalakulata várt rájuk
türelmetlenül, és azonnal a fáraó palotájába kísérte őket. Szhufojt és Prenhoét hátrahagyták a
konyhában, hogy kirúghassanak a hámból, míg Amerotkénak a fáraóra kellett várnia.
A bíró a félig nyitott ajtón át a kinti folyosót figyelte és azon tűnődött, el szokott-e
csendesedni a palota valaha is. Kamarások és étekfogók siettek el, szolgák, kezükben étellel és
boroskupákkal megrakott tálcákkal, melyek illatától Amerotkénak összefutott a nyál a szájában.
A szolgák hada egyfolytában elárasztotta a folyosót; az Isteni Úrnő Parfümjeinek Őrzője, a
Királyi Tanács Elnöke, Őfelsége Legyezőhordozója, a Királyi Saruhordozó mind elhaladtak
előtte, izgatottan beszélgetve. Amerotke hallotta a királyi kórus halk énekét, amint Hatsepszut
egyik kedvenc himnuszát gyakorolják.
A fecskék éneke kísért,
Lángolnak a földek, mikor nem vagy itt.
Nem, kismadár, nem tudsz elcsalogatni,
Az én egyetlenem útját követem,
A reggel ködén átpillantva
Az ő arany arcát keresem,
Forró arcomat felé fordítom, hogy érezzem hűsítő leheletét.
Amerotke szemhéja elnehezült, de aztán felriadt bóbiskolásából és imádkozott, ne hozzon
szégyent magára azzal, hogy elalszik. Kíváncsi volt, milyen hangulatban van a királynő.
Feltehetőleg válaszokat fog követelni. Tudni fogja, hogy Amerotke tájékoztatta Karnak csapatát
arról, hogyan volt Ipumer halálának köze Baletéhoz és hogy mindannyiukat beidézheti a
bíróságra. Ez nem tetszett a katonáknak, és Hatsepszutnak sem fog tetszeni.
– Sokáig várakoztál, uram ?
Amerotke felpillantott. Valu, a főügyész állt az ajtóban, feje és arca olajtól fénylett. Elegáns
fehér köntöst viselt, lábán ezüstsaru volt. Szemeit és száját kifestette, kezén és lábán bíborszínben
ragyogtak a körmök.
– Engem is iderendelt a fáraónő.
Valu leült a bíró mellé, a nevetéstől szarkalábak tűntek fel szeme sarkában.
– Fáradtnak látszol, Amerotke. Holnap, mikor szemben állunk egymással a bíróságon, tudsz
majd figyelni?
– Ha rólad van szó, Valu úr, csupa szem és fül vagyok.
Valu nevetett.
– Tudom, a szolgáid nagyon elfoglaltak voltak, ahogy az enyémek is – jelentette ki Valu. –
Tudod, mit találtam? Egy tanút, egy katonát, aki megállította Ipumert a halála éjszakáján, mikor
visszatért a városba. Egy mellékajtón engedték be. Ipumer rosszul érezte magát, és azzal

tréfálkozott, nem tudta, hogy a szerelem örömei ilyen hatással lesznek a gyomrára. A katona úgy
vélte, Ipumer részeg vagy legalábbis becsípett. "Hol voltál, uram?", kérdezte. "Az Arany Gazella
Házában", felelte Ipumer.
– Ez még mindig nem bizonyítja, hogy Nesratta úrnő gyilkos – csattant fel Amerotke.
Vitájuk folytatódott volna, de a cédrusfa ajtó ekkor kitárult.
– Az Isteni Úrnő kegyeskedik rátok mosolyogni – jelentette be a kamarás kenetteljesen. –
Beléphettek a Tisztelet Házába.
Valu Amerotkéra pillantott és felvonta szemöldökét, aztán követték a kamarást. Az Ametiszt
Terem kör alakú volt, oszlopok szegélyezték, melyek közt a fáraó magánkertjeire nyíló ablakok
voltak. A falakat, a mennyezetet és a padlót ritka, fényes kőből építették, amely úgy csillogott,
mint az ametiszt. Ezüst és arany díszítette az oszlopok alját és az oszlopfőket. A falakba rejtett,
áttetsző panelek mögül világító olaj lámpák olyan hatást nyújtottak, mintha a termet rejtélyes tűz
melegítené és világítaná meg.
Hatsepszut a terem másik végében lévő emelvényen álló arany- és ezüsttrónon ülve várta őket.
Amerotke és Valu félúton megálltak, letérdeltek és homlokukat a padlóhoz érintették. Az aranyés ezüstmintázatú padló hideg volt. Amerotke gyorsan jobbra pillantott. Az egyik ablak előtt
étkezősarkot alakítottak ki, párnák hevertek körben, mellettük asztalkák, melyeken gyümölcs,
hús, kenyér, serlegek és boroskorsók álltak. A kamarás köhintett.
– Örvendezünk afelett – kántálta Valu, emlékezetébe idézve a protokollt –, hogy
társaságodban lehetünk, mert mosolyod, Isteni Úrnőnk, jobb, mint örömök ezer napja. Jelenléted
melegít minket, akár a nap.
– Úgy legyen! – tette hozzá Amerotke sietve.
Az ajtók becsukódtak mögöttük, ahogy a kamarás elhagyta a termet.
– Közelebb jöhettek – jelentette ki a Hatsepszut mellett álló Szenenmut.
Amerotke sóhajtott és felállt. Hatsepszut parancsolgató kedvében volt. A párnákkal teli
lépcsőkön felsietve újra leborultak, és megcsókolták a fáraónő aranyrózsákkal díszített
ezüstsaruját.
– Fényes a te arcod – kántálta Valu.
– Azt hiszem, ebből mostanra elég – mondta élesen Hatsepszut. – Álljatok egyenesen!
Amerotke és Valu felálltak. Hatsepszut rájuk mosolygott. Bíborszín köntöst viselt, nyakában
körül drágakövekkel kirakott nyakék csillogott. Füleiben és ujjain ametiszt csillogott, karperecei
elefántcsontból voltak.
– Tetszik az arcom? Új festékeket és púdert használtam – gyors pillantást vetett Szenenmutra,
aki széke mögött állt, egyik karját az arany oroszlánszobrocskán nyugtatva. – Szenenmut úgy
gondolja, a rúzs túl erős, és nem fekete, hanem zöld szemfestéket kellene használnom.
– Gyönyörű vagy – felelte Valu.
– Hízelegsz – Hatsepszut felállt, és lábujjhegyre állva a csarnok végébe pillantott. – Rendben
van, becsukták az ajtót.
Ahogy elhaladt Amerotke mellett, a bíró érezte parfümjének illatát.
– Ez egy különleges keverék – magyarázta Hatsepszut, mintha hallotta volna, ahogy a bíró
beleszimatol a levegőbe. – Fahéj, keserűmandula, tömjén és mirha. Fáradtnak látszol, bíró uram.
Milyen volt az út a Vörös Földre?
– Jobb itthon.
– Rendben, buta kérdés volt – sóhajtott Hatsepszut, aztán egyik kezével megfogta Valu kezét,
a másikkal Amerotkéét és levezette őket a lépcsőn. A legalsó lépcsőfokon megbotlott és halkan
káromkodott.
– Ha audienciát tartanék, akkor ez nem történhetne meg – megfordult és belerúgott az

alkalmatlan helyen heverő párnába. – Úgy gondoltam, olyan ruhába öltözöm, ami illik a
szobához. Apám rendszerint itt találkozott az ágyasaival. Nevetésüket az egész palotában hallani
lehetett.
Az asztalokhoz vezette őket és törökülésben lekuporodott középen, kirázta a párnákat, aztán
vett az ételből és italból.
– Gyere! – intett Szenenmutnak. – Még egy szót sem szóltál, uram. Éhes vagyok, Amerotke
meg úgy néz ki, mint aki mindjárt elalszik. Semmitől nem lesz olyan jó étvágya az embernek,
mintha egy külföldi nagykövet monoton beszédét kell hallgatnia órákig.
Hatsepszut megszegte a kenyeret és szétosztotta a drágakövekkel díszített ezüsttányérokra.
Egy aranyvillával kiemelte a tálból a borban főzött, kicsontozott hússzeleteket és megrakta a
tányérokat hússal, uborkával, salátával és más zöldségekkel.
– A kezünkkel eszünk – mosolygott a többiekre. – És ne udvariaskodj, Valu uram. Úszni
szeretnék a Tisztaság Tavában, mielőtt – Szenenmutra mosolygott –, mielőtt visszavonulunk.
Amerotke kényelembe helyezte magát. Szenenmut szűkszavú volt. Abból, ahogyan Hatsepszut
flörtölt Amerotkéval és Valuval, a bíró látta, hogy a fáraónő és szeretője összevesztek valamin.
Hatsepszut kényeskedve evett és két falat közt rájuk mosolygott.
– Nagyon tetszik a festék a körmeiden – mondta kedveskedve Valunak. – Nekem is kell ilyen.
– Egyedül nekem készítenek ilyet, hölgyem.
– Többé már nem – nevetett Hatsepszut, és felemelte kelyhét. – Ezt a bort a Sínai-félszigeten
túlról hozták, Kánaán legjobb szőlőskertjeiből. Uraim, pohárköszöntőt mondok: az Imádat
Házára és Ré ragyogására!
– Éljen millió évig! – tette hozzá Valu.
Hatsepszut letette serlegét és megveregette gyomrát.
– Látom már, hogy most én leszek a társaság lelke. Amerotke – áthajolt az asztal fölött és
játékosan oldalba bökte –, el ne merj aludni! – a mosoly lehervadt az arcáról. – Hallottam, mi
történt Ashiwa oázisánál. Meg is mondtam Szenenmut úrnak, hogy katonai kíséretet kellett volna
adnunk mellétek.
– De Karnak ragaszkodott hozzá, hogy ne legyen kíséret, és te beleegyeztél – tört ki mérgesen
Szenenmut.
Hatsepszut megfordult és pislogott.
– Nem emlékszem.
Szenenmut haragosan nézett rá és felemelte serlegét.
– Amerotke, rád várunk – folytatta Hatsepszut. – Mire jött rá éles elméd? Igaz – folytatta –,
amit Pesedu gyanít? Be fogod idézni a bíróságra?
– Úrnőm, most egy pillanatig ne foglalkozzunk Peseduval. Amit most mondok, az csak
feltevés, nagyon kevés bizonyítékom van rá. Dél Párducai egész Théba hősei. Igaz, úrnőm, hogy
ma megölhették vagy foglyul ejthették volna őket eme szerény szolgáddal együtt.
– Nevetség tárgyává váltam volna – Hatsepszut szemei villámot szórtak. – Kitépetem a golyóit
annak, aki felelős ezért!
– Dél Párducai hősök – folytatta Amerotke. – Ők Théba dicsősége. Harminc éven át
részesültek minden földi jóból, most pedig orgyilkos van közöttük. Széth-hívőnek fogom
nevezni, mert ennek az istennek őszinte elkötelezettje. Arra gyanakszom, ezelőtt több mint
tizennyolc hónappal, de kevesebb, mint két évvel valami változás történt, egy törés a nemes
harcosok társaságában, amiről vagy nincs mindannyiuknak tudomása, vagy mélyen hallgatnak
róla. Közülük valaki a Széth-hívő. Ebben teljesen biztos vagyok.
– De Amerotke uram – Valu a bíró felé intett poharával –, mind kinn voltak a Vörös Földön és
az Ashiwa-oázisnál. Ha a nomádok sikerrel járnak, őt is elfogják.

Amerotke megtörölte serlegének peremét.
– Én arra következtettem, hogy nem bánta volna. Akár egy csatába induló harcos, nem
törődött volna azzal, győz vagy meghal...
– Amíg ellensége veszít – fejezte be a mondatot Hatsepszut.
– Pontosan, úrnőm; ez mutatja csak, mennyire gonosz. A szíve a gonoszság felé fordult, esze
csak a bosszún jár, hogy mi okból, azt nem tudom. Úgy döntött, hogy lecsap a hősök társaságára.
Ott volt a fáraó nagy győzelménél a hükszószok felett. Mindent tud Meretszegerről. Megszerzett
néhányat a medáljai közül, és tudja, hol temették el a holttestet. Többet tudhatott meg
Meretszeger családjáról, mint bármelyikünk. Alattomos és kegyetlen tervet eszel ki. Valahogyan
rájött, hogy egy Ipumer néven ismert írnok él Avariszban, Meretszeger fia vagy rokona. Ipumer
hükszósz, feltehetőleg egyik fejedelmük fia.
– Lehet, hogy Meretszeger gyermeke? – kérdezte Hatsepszut.
– Lehetséges – felelte Amerotke. – Ha nem sokkal anyja halála előtt született, akkor lehet. Az
biztos, hogy egy hükszósz nemes tetoválását viselte magán. Ő lett a kés, amellyel a Széth-hívő
lesújtott társaira.
– Miért egyezett volna ebbe bele Ipumer? – kérdezte Szenenmut. – Veszélyes feladat.
– Talán bosszút akart állni, talán bajt akart keverni. Ipumer megvesztegethető volt. Talán az
összeg, amit ígértek neki, annyira csábította, hogy nem bírt ellenállni.
– De nem jött volna rá, hogy ki a Széth-hívő? – kérdezte Valu.
– Nem, én úgy gondolom, árnyékos zugokban találkoztak az éjszaka közepén, és a Széth-hívő
egy Hórusz-álarc mögé rejtette arcát – Amerotke megvonta a vállát. – Nem túl egyedi eset. Ha
Thébában jársz, gyakran látod egyik-másik kultusz híveit istenük álarcát viselve.
Hatsepszut a párnák közé nyúlt, elővett egy gyöngyházzal díszített nyelű tükröt és alaposan
szemügyre vette tükörképét.
– Mindig tartok magamnál egy tükröt – mondta. – Ami azt illeti, Amerotke uram, igazad van.
Szenenmut úr és én is mindig álarcot hordunk, amikor éjjel Thébában sétálunk – elvigyorodott,
látván Valu meglepett arcát. – Ez a Széth-hívő nagyon érdekel.
Megfogta fehér koronáját, amin ott ágaskodott az ureusz, a lecsapni készülő kobra, óvatosan
kiszabadította parókájának illatos fürtjei közül és letette a mellette heverő párnára.
– Túl szoros – magyarázta. – Meg kell nézetnem a Diadémok Őrzőjével. Folytasd, Amerotke.
– A Széth-hívő ezután kibérel egy szobát az Olajlámpások utcájában, Ipumer nevét használva,
de valójában saját magának. Itt találkozik Ipumerrel. Ugyanakkor meggyőzi Kamun tábornokot,
hogy szerezzen állást Ipumernek a Háború Házában. Ezt könnyű elintézni. Kamun nem
gyanakszik, az ilyesmi gyakran előfordul. A Széth-hívő megkéri Kamunt, hogy tartsa ezt
titokban, de ha ez nem sikerülne, neki akkor sincs félnivalója: Ipumer egyik első feladata, hogy
látogassa meg Kamun tábornokot, mondjon neki köszönetet, hízelegjen neki – és mérgezze meg.
– Úgy gondolod? – kérdezte Szenenmut.
– Igen. A Széth-hívő – vagy Ipumer – ezután eltünteti a feljegyzéseket a levéltárból. Senki
nem fogja tudni, ki hozta Ipumert Thébába. Senki nem tud semmit a múltjáról.
– Küldtem kémeket Avariszba – szólt közbe Valu. – Lehet, hogy hetekbe telik, de...
– Addigra Dél Párducait már meggyilkolják – folytatta Amerotke. – Szóval, a Széth-hívő egy
ünnepség alkalmával bemutatja Ipumert. Ez megint csak nem nehéz – Ipumer a Háború Házában
dolgozott, miért ne vehetne részt egy katonai ünnepségen? – Amerotke szünetet tartott. – Ez csak
feltevés, de szerintem a Széth-hívő itt hibázta el. Talán úgy tervezte, Ipumer majd elcsábítja
Nesrattát és tönkreteszi a lány jó hírét, botrányt okoz, bemocskolja a család nevét. Vagy ami még
egyszerűbb...
– Ipumer beleszeretett Nesrattába?

– Igen. Bármi történt is, Ipumer figyelmét elvonta valami a tervről. Talán belefáradt az
egészbe és ellenkezni kezdett. Csak egyvalami járt a fejében: Nesratta. Minden mást elfelejtett.
– Miért nem ölte meg egyszerűen a Széth-hívő Ipumert? – kérdezte Valu.
– Lehet, hogy megtette – mosolygott Amerotke. – Ez az eset került elém a Két Igazság
Csarnokában. De az is lehet, hogy a Széth-hívő már azzal is elégedett volt, hogy Nesratta úrnő
bolondot csinált magából. Egy ilyen viszony mindig könnyekkel és szégyennel ér véget.
– Ezzel egyetértek – jelentette ki Szenenmut. – Pesedu nevetség tárgyává vált, a lánya úgy
viselkedik, mint egy heszet, kiszökik szobájából az éjszaka közepén, hogy lefeküdjön a
szeretőjével odakinn a sárban.
– Ami ennél is rosszabb – mondta Amerotke, miután ivott egy kortyot kupájából –, az az,
hogy most, miután Ipumer rejtélyes körülmények közt elhunyt, Pesedu családjának minden titka
napvilágra került. Pesedu tábornok vonzalma a heszetlányok és kurtizánok iránt nemsokára
közismert lesz. Ő is és felesége is nyilvánosan megszégyenül. Nem tudni, miféle titkokat
rejtegetnek még.
– Ó, a heszetlány, akit meggyilkoltak! – kiáltott fel Valu. – Igen, Amerotke uram, nekem is
vannak kémeim a Halottak Házában. A lány terhes volt.
– Terhes? – kérdezte Hatsepszut.
Amerotke gyorsan elmondta neki, amit megtudott.
– Mit beszélsz? Lehetséges, hogy Pesedu megölette azt a templomi lányt? – követelt
magyarázatot Hatsepszut. – Lehet, hogy Ipumer halálához is köze volt – mordult fel a királynő. –
Bárhogy is volt, értem a gondolatmenetedet. Pesedu megszégyenül, köznevetség tárgya lesz, még
gyanakodni is fognak rá. Lehetséges, hogy ő a Széth-hívő?
– Bármelyikük lehet. Azonban – Amerotke megrázta a fejét – még nem teljesen értem a
gyilkos gondolatait. Úgy vélem, belefáradt Ipumer játékaiba és úgy döntött, saját kezébe veszi az
ügyet. Megpróbáltam rájönni, hol volt mindenki, amikor Baletet megölték, de csaknem
lehetetlen. A Széth-hívő nagyon jól tudhatta, hogy a hősök mindegyike külön háztartásban él,
nem tudtam eldönteni, igazat mondtak-e vagy hazudtak.
– Hogy jutott be Balet gyilkosa ilyen csendesen a Vörös Kápolnába? – kérdezte Szenenmut.
– Egy ablakon át a kertből. Egy ismerősöm – Amerotke elmosolyodott –, Szhufoj egyik
barátja rájött, hogy könnyedén be tud jutni a kertbe, be tud mászni egy ablakon és el tud jutni a
folyosón a Vörös Kápolnáig. A gyilkos már átjutott az ajtón, mielőtt a kápolnát őrző pap vagy
felesége észrevette volna.
– De semmi zajt nem csapott? – kérdezte Szenenmut. – Senki nem riasztotta az őrséget? Azt
mondtad, Balet nem adta könnyen az életét.
– Hátulról csaptak le rá, meghalt, még mielőtt rájött volna, mi történik. Úgy gondolom, a
gyilkos csak azért borította fel a székeket és csinált rendetlenséget, hogy úgy tűnjék, mintha
küzdöttek volna. Ez csak még rejtélyesebbnek tüntette fel az esetet és elmélyítette azt a
hiedelmet, hogy Balet meggyilkolásának több köze van egy alvilági bosszúhoz, mint egy ember
gyűlöletéhez. Ezt a gyilkos azzal is fokozta, hogy kivájta Balet szemeit, vörös kötéllel
összekötözte bokáit és csuklóit, és befröcskölte a kelyheket a szerencsétlen ember vérével.
Ezután gyorsan, csendben távozott. A kápolnát őrző pap valószínűleg éppen a feleségével aludt.
Abból, amit megtudtam, szép kis párnak tűnnek: jobban érdeklik őket saját kis örömeik, mint az
imák és áldozatok.
Hatsepszut mormogott valamit arról, hogy mindkettejüket el fogja távolítani tisztségükből.
– És Meretszeger holtteste? – kérdezte Szenenmut.
– Ó, az nem volt nehéz eset. Dél Párducainak vannak harci kocsijaik. A Széth-hívő kiment
Ashiwa oázisához, ami távoli, elhagyatott hely. Bement a sírkamrába, egy ládába tette a

csontokat, vagy akármi maradt is a testből, és visszatért Thébába. Kocsik tucatjai hagyják el
Thébát a nap minden órájában. Hónapokkal ezelőtt történhetett.
– Kíváncsi vagyok, hol vannak most azok a maradványok – tűnődött Hatsepszut.
– Valami titkos helyen a sivatagban. Talán a Széth-hívő épített neki egy szentélyt. Az biztos,
hogy tele van gyűlölettel. Mikor a halálesetek sora elkezdődött, ráébredhetett, hogy Meretszeger
sírját ellenőrizni fogják, és természetesen egyedül katonatársai tudják, hol nyugszik. Banditákat,
törvényen kívülieket és zsoldosokat könnyű felbérelni. Egy váratlan, kegyetlen támadás, és Dél
Párducait máris elrabolták, megölték vagy megalázták, bosszúja sikerrel járt. Egyvalamire nem
ügyelt: bármit gondolt is Karnakról és társairól, ugyanolyan jó harcosok, mint ő maga. Hidd el,
úrnőm, egy egész napot eltöltöttem velük: ezek a katonák harcra születtek. Imádják a küzdelmet.
– És most mi lesz? – kérdezte Szenenmut.
– A Széth-hívő csalódott elvárásaiban, ezért most egyenként próbálja majd megölni társait.
Gyorsan és könyörtelenül fog lecsapni.
– De miért? – kérdezte Valu.
– Ha tudnám, uram, azonnal csapdába tudnám ejteni a gyilkost.
– És vallatóra kell fognod Pesedut? – akarta tudni Szenenmut, aztán közelebb hajolva
megtöltötte vendégei kupáit borral.
– Igen.
– Ebben egyetértek veled – szólalt meg Valu. – Rá kell jönnünk, pontosan mi történt az Arany
Gazella Házában azon az éjszakán, amikor Ipumer meghalt.
– De Amerotke uram – ugratta Hatsepszut –, elvesztetted a fonalat. Van még más is?
– Kíváncsi vagyok – felelte Amerotke –, hogy jutott Ipumer szálláshelyhez Lamna házában, és
miért került olyan jó barátságba egy másik özveggyel, Felimával, és az orvossal, Inteffel. Valu
uram, egyetértesz velem, ha azt mondom, hogy Ipumer kora reggel betegen érkezett haza. Erre
minden tanú megesküdött. Miért nem ment be Intef házába? El kellett haladnia mellette
útközben.
Valu csettintett nyelvével.
– Bár Nesratta bevallaná, mit tett – mondta szomorúan. – Bárcsak rájönnénk, kivel találkozott
még Ipumer aznap éjjel. A szobalány és a húg azonban rendíthetetlenül vallja, hogy Nesratta nem
hagyta el a szobáját azon az éjjelen.
Éppen folytatni akarta, amikor valaki hangosan kopogtatott az ajtón. Egy idegesnek tűnő
kamarás lépett be, és leborult, homlokát a földhöz érintve.
– Mi történt? – kérdezte Hatsepszut.
– Isteni Űrnő, sürgős üzenet érkezett Valu úrnak.
Hatsepszut intett Valunak, hogy távozhat. Míg a főügyész elhagyta a helyiséget, a királynő a
bíróhoz hajolt.
– Lezárjuk Nesratta ügyét, Amerotke? Miért nem mented fel?
A bíró állta a fáraónő tekintetét.
– Úrnőm, tudod, hogy mi fog történni. A fáraó törvényei mindenkire vonatkoznak, vagy csak
egyesekre? Azt mondanák, hogy a bábod vagyok, egy bíró, akit meg lehet venni, akár egy ökröt a
piacon.
– Legalább megpróbáltam – sóhajtott Hatsepszut elkeseredetten. – Ismered a régi nótát,
Amerotke, nem fogom megismételni. Karnakot és bajtársait nagyon szereti a nép. Ők uralkodnak
a hadsereg felett. A Balet ellen elkövetett szentségtörő gyilkosság épp elég volt, ha látják, hogy
egy társuk jó hírét úgy szedik apró darabokra, mint döglegyek egy hullát... – elhallgatott, mikor
Valu visszatért.
A főügyész visszaült a párnákra.

– Gyanítottam – morogta.
– Mit? – kérdezte Hatsepszut.
– Ó, csak pletykák, amiket a kémeim gyűjtöttek: Felima, az özvegyasszony és Intef, az orvos
nem azok voltak, aminek tűntek.
– Ne beszélj rejtvényekben – csattant fel Hatsepszut.
– Örömmel engedelmeskednék, úrnőm – mondta Valu fanyarul – és meg is tettem volna, ha
hagysz rá időt. Újabb gyilkosságok történtek: Lamnát megfojtva találták szobájában, Intef és
Felima maradványait is megtalálták az asszony leégett házában – úgy tűnik, mindkettejüket egy
rejtélyes íjász lőtte le. A nyilak még mindig kiálltak elszenesedett testeikből. A gyilkos
felgyújtotta Felima házát, ahogy Intefét is.
Amerotke lehunyta a szemét. Az útvesztőből kivezető egyik utat lezárták.
– Miért? – követelt magyarázatot Szenenmut.
– A Széth-hívő védi magát – jelentette ki Amerotke. – Ipumer meghalt, most pedig biztos akar
lenni afelől, nem marad nyom, ami őhozzá vezethetne – Valura pillantott. – Azt mondtad, Felima
és Intef, az orvos gyanúsak?
Valu grimaszt vágott.
– Mindez csak pletyka, szóbeszéd. Úgy éltek, mintha szegények lennének, pedig mindketten
elég vagyonosak voltak. Lágy szövésű kelmék a piszkos köntösök alatt – viccelődött. – De hogy
mi lehetett rejtett gazdagságuk forrása? – megrázta a fejét. – Bíró uram, én is csak találgathatok,
mint te. Varázsszerek, porok, szerek, melyek álmokat idéznek elő? Ki tudja? – intett lemondóan.
– Biztos, hogy meggyilkolták őket – mormolta Amerotke –, éppen abból az okból, amiért a
szegény heszetlányt is. A Széth-hívő könyörtelen. Annyira igyekszik eltávolítani magát
Ipumertől, amennyire csak lehetséges.
– Ha így van, akkor lehet, hogy van még egy áldozat, akinek nem találtuk meg a holttestét –
mutatott rá Valu. – Ipumernek volt egy barátja, egy ismerőse a Háború Házában, egy Hepel nevű
írnok. Lelkiismeretes dolgozó volt, ma azonban nem jelent meg munkahelyén, és lakhelyén sem
találták. Utoljára a kikötői kocsmákban látták iddogálni és mulatozni.
Amerotke megmarkolta kupáját.
– Hamarosan újra lecsap – suttogta. – Én mondom, úrnőm, mielőtt a hold újra felkel, a Széthhívőnek újabb áldozata lesz.
Nyolcadik fejezet
A gyilkos, akit Amerotke Széth-hívőnek hívott, nem talált nyugalmat. Csuklyás köpenybe
öltözve átkelt a Níluson, és kis időre megállt Ozirisz, a Nyugatiak Közt a Legelső magasba
emelkedő szobra előtt. A szentély elgondolkoztatta, megfájdította a szívét és lelkiismeretét, és
boldogabb idők emlékét idézte fel. Bár már besötétedett, a levegő még nehéz volt a balzsamozók
műhelyeiből áradó átható szagoktól, a mirha keserédes illatától, a tömjénfüsttől és a nátron sós
aromájától, ami a deltában, a Nagy Zöld Vízhez közel eltöltött időre emlékeztette. Felnézett az
égre, a hold olyan tisztán látszott, olyan közelinek tűnt, hogy úgy érezte, meg tudná érinteni, ha
kinyújtaná a kezét. A nekropolisz látogatói elsiettek mellette, épp csak rápillantva a Széth-hívőre.
Legtöbbjük vásárolni jött, ládákat, korsókat és más temetkezési kellékeket. Mások a családi
sírboltokat látogatták, élvezve a meleg estét, míg ettek és ittak barátaik társaságában és a Távoli
Horizonton túlra távozott szeretteikről beszélgettek.
Gyertyák és olajlámpák fénye táncolt az ablakokban és ajtókban, szurokfáklyák lángja
lobogott a sötétségben. A széles part menti úton egy kocsi robogott el: egy járőröző őrszem tért

vissza a Vörös Földről. Egy megkötözött kezű nomád botladozott egy kocsi hátuljához kötözve,
sebei és horzsolásai miatt morogva és fel-felkiáltva; a gonosztevőt, aki a következő napot a Halál
Házában tölti majd, mielőtt megbüntetik vagy kivégzik, gyerekek dobálták sárgöröngyökkel. Két,
fekete bőrpáncélos temetőőr haladt végig a főúton, arcukat sakálfejes maszk takarta, előttük két
kisfiú ment fáklyát tartva.
A Széth-hívő felvette Hórusz-álarcát, és felsietett az egyik kanyargós, keskeny utcán. A
sikátorok kereszteződéseiben koldusok könyörögtek alamizsnáért, világtalan szemeik fehér
tóként világítottak arcukban. Nyomorékok és eltorzult arcú idióták lebzseltek a szemétdombok
között, amelyek még mindig feketéllettek a legyek felhőitől. Két prostituált állt egymásba
karolva, fakó ágyékkötőiket leszámítva meztelenül, olcsó olajtól és parfümtől fénylő testtel, és
legyezőikkel a Széth-hívő felé integettek, igyekezve közelebb csábítani a férfit. A gyilkos
továbbment. Egy kutya ugatott rá; a gyilkos felemelte botját, és az állat elkotródott. A nyitott
ajtók előtt gyerekek táncoltak és játszadoztak az utcákon; odabent szüleik, a Holtak Városának
munkásai készültek boltjaikat becsukni éjszakára, bevételüket számolgatták és áruikat pakolták
el. A lapos háztetőkön asszonyok cseverésztek egymással. Valahol egy fuvola hangja szólt, és
egy meglepően erős gyermekhang énekelt a Nílus csodáiról és egy utazásról a harmadik
kataraktáig. A Széth-hívő botját lóbálva továbbsétált, álarca nem keltett különösebb feltűnést. Ez
a Holtak Városa volt, és az est leszállt, utcáit különös teremtmények járták. A gyilkos szája elé
húzta csuklyáját, mikor egy balzsamozókunyhó mellett haladt el, bentről gőzfelhő áradt, és az
izzadó munkások még mindig a holttestek fölé hajoltak, hogy elkészüljenek velük hajnal utánra, a
temetésre.
Végre kiért a városból, és végigment egy kavicsos, homokos úton, a Holtak Városa fölé
tornyosuló sziklák alatt. Kevés ember merészkedett erre, ez már a Vörös Föld széle volt, az
ösvények a sivatagba vezettek vagy elkanyarodtak és komor, árnyékos völgyekbe torkolltak. A
Széth-hívő megállt, hogy megbizonyosodjon róla, jó irányba halad. Elhagyatott, kísérteties hely
volt ez, de a Királyok Völgyének közelsége miatt a fáraó sivatagi csapatai szemmel tartották.
A Széth-hívő lassan kapaszkodott felfelé, aztán megállt és körülnézett. A nekropolisz fényei
úgy ragyogtak, mint szentjánosbogarak milliói, mögöttük a Nílus csillogott a holdfényben.
A Széth-hívő elért arra a helyre, ahol Hepel meghalt. Lekuporodott, összegyűjtött némi száraz
kórót és tüzet rakott. Figyelmesen megvizsgálta a talajt és elégedetten mordult fel. Semmi nyoma
nem maradt Hepel testének: az éjszaka dögevői gondoskodtak róla. Homokot szórt a tűzre, aztán
továbbhaladt.
Belépett egy szűk vízmosásba, és egy kis barlang szájához sietett, egyikéhez a sziklában lévő
rengeteg barlangnak. Gyorsan bemászott, aztán mint egy állat, lekuporodott a bejáratnál és
hallgatta az éjszaka hangjait. Tudta, mekkora veszélyt jelentenek a portyázó oroszlánok; ezek az
óriási macskák éhesek, és gyakran járnak a Vörös Földön zsákmány után kutatva, még a
nekropolisz szélén is képesek voltak megtámadni az óvatlanokat. A hatalmas, csíkos hiénák még
félelmetesebbek voltak, mérföldekről is megérezték áldozatuk szagát. Most azonban egy éjszakai
madár rikoltását leszámítva a Széth-hívő nem hallott semmit, nem érzett veszélyt. Aprófát
keresett a sötétben, és meggyújtotta a bejáratnál elrejtett szurokfáklyák egyikét, aztán egy
hasadékba szúrta, és beljebb kúszott a barlangba.
Meretszeger időtől elfeketedett holtteste hátul feküdt, a Széth-hívő egy sziklának támasztotta.
A levágott fej, melyet kötéllel rögzítettek helyére, sötét csonthalmazzá vált, hátborzongató és
groteszk látvány volt. A Széth-hívő morbid tréfaként Balet úr szemeit helyezte az üres
szemüregekbe, de mostanra már kiestek. A gyilkos leguggolt a csontváz elé, és levette álarcát,
hogy jobban lássa a szörnyű testet. Nem félt a halott boszorkány szánalmas maradványaitól, csak
a hatalmára és gonoszságára volt szüksége, végül is ő volt az, aki mindezt elindította. Újra

szánalmat érzett, visszaemlékezett a dicső éjszakára, amikor betörtek a hükszósz táborba és
elhozták ennek a szerencsétlennek a fejét. Most más sötét árnyak lakoztak lelkében. Sosem fogja
megbocsátani, amit tettek. Levette széles övéről a kis bőrzacskót, és kezébe rázta a bábukat, aztán
hagyta őket a földre esni, lehunyta szemeit és felemelt egyet. Kitapintotta a rajta lévő hieroglifát,
és elmosolyodott. Kiválasztotta következő áldozatát.
Hajnalodott, amikor Ruah tábornok felkelt, szokása szerint korán. A Vörös Földre tett utazás,
a nomádok elleni heves harc és a fenyegető veszélyek ellenére elhatározta magában, hogy
napirendjét nem hagyja megzavarni. A fürdőszobába ment, ahol rabszolgája korsókból hideg
vizet öntött rá, aztán leült egy székre, míg ugyanez a szolga óvatosan megborotválta arcát és
fejét, aztán bedörzsölte olajjal és azokkal az enyhe illatú parfümökkel, amiket Ruah szeretett.
Ezután egyszerű fehér ruhát öltött széles övvel, melyre a Széth ezred jelét hímezték, sarut húzott
és felment hatalmas udvarházának tetejére. Letérdelt egy párnára, és kelet felé fordulva
kinyújtotta karjait, lehajtotta fejét és imákat mormolt az örökké győzedelmes, örökké élő, örökké
szent legfelsőbb istenhez, Amon-Réhez. Ezután észak felé fordult, és érezte a hűvös, frissítő
szellőt, amely mindig feltámadt, amikor a nap felkelt. A tábornok lehunyta szemét és a sarkára
ült, aztán elmormolta ezrede imáját a vörös hajú Széthhez, majd felszólította házának és
ezredének védőisteneit, hogy vigyázzanak rá és családjára egész nap.
Ruah tábornok kinyitotta szemeit és figyelte a csodát, ahogy a nap felkeltével az ég színek
kápráztató kavalkádjává változott. Vörös és arany különböző árnyalatai tűntek fel, ahogy a nap
folyékony fénye szétáradt a Távoli Horizonton. Egy napon Ruah is oda távozik majd, és fel is
készült rá: olvasta már a Halottak Könyvét és a Kapuk Könyvét, tudta, hogyan kell válaszolnia a
különböző isteneknek, akikkel találkozni fog az alvilág bejáratánál. Biztos volt benne, hogy
mikor eléri az ítélet csarnokát, és lelkét megmérik Maat mérlegén, kedvező elbírálást kap, aztán
beléphet a gyönyörű mezőkre, az örök napfény világába. Megtartotta a fáraó hitét és csatlakozni
fog társaihoz.
Ruah érezte, ahogy szomorúság hasít szívébe. Balet tábornokot jobban szerette, mint egy
testvért. Ki mészárolhatta le ilyen borzalmas, visszataszító módon? Ki fosztotta ki Meretszeger
sírját és lopta el annak a gonosz nőnek a maradványait? Nem kedvelte a kutató szemű bírót,
Amerotkét, annak alapos kérdéseivel és fürkésző hallgatásával. Ki ő, hogy ítéletet alkosson Dél
Párducairól? Milyen bizonyítéka van arra, hogy egyikük gyilkos? Ruah suhanckoruk óta ismerte
mindegyiküket, és ahogy feleségének és papjának is elmondta, semmi sérelemre vagy
összetűzésre nem emlékezett, ami ilyen szörnyű tettekre adhatna okot.
Ruah sóhajtott. Szerette a napnak ezt a részét, ilyen sötét gondolatoknak nem lenne szabad
tönkretenniük. Halkan lement a lépcsőn, elfogyasztotta kenyérből, borból és gyümölcsből álló
reggelijét, aztán kiment tágas, díszesre tervezett kertjébe. Ez volt az ő édenkertje. Ruah arra
használta gazdagságát, hogy növényeket és fákat hozasson a birodalom minden részéből: fűz-,
gránátalma-, szikomorfákat és ritka virágokat, mint például a pipacs. Különösen a tamariszkuszt
szerette, az égistennő, Neith fáját, valamint azokat a gyógynövényeket, amelyeket nagy
mennyiségben adott el a hadsereg orvosainak.
Ruah tábornok átsétált a füvön, szolgái és testőrei a tó széléig követték. Ez a mesterséges tó,
végében a kis szigettel volt Ruah büszkesége és öröme. A tábornok mélyet lélegzett. Ó, a
papiruszligetek illata! A tó tükörsima felszínét időnként megtörte egy-egy aranyhal, mely
felugrott, arrébb lökve a felszínen úszó kecses lótuszvirágokat. Ruah Théba legjobb építészeit
alkalmazta, a vizet a Nílusból vezette ide, és a szigeten dúsan nőtt a fű és a virágok. A sziget
közepén egy pompázatos házikó állt, ahová Ruah visszavonulhatott, hogy emlékiratait írja, bort
iszogasson és emlékezzen a múlt dicső napjaira.

A tó életre kelt, madarak ereszkedtek le a felszínre, a lótuszok kinyíltak, köszöntve a napfényt.
Maga a víz is változott, tükrözve a felkelő nap fényét.
– Át akarsz menni, uram ?
– Átmegyek.
A szolga csettintett ujjaival. A testőrök elfoglalták helyüket a hatalmas tó körül. Ezt Ruah
rendelte el így; ha egy gyilkos vadászik rá, hol lehetne nagyobb biztonságban, mint a szigetén,
ahol minden odavezető utat hűséges emberei figyelnek? Szolgája segítségével Ruah beszállt a
hosszúkás, keskeny csónakba és a csáklyáért nyúlt, aztán ráparancsolt a szolgájára, aki elengedte
a járművet. Ruah ügyesen bánt a csáklyával, és fürgén haladt a lótuszvirágokkal borított
vízfelszínen saját kis édenkertje felé. A csónak könnyedén siklott, hamarosan elért a szigetre,
Ruah partra szállt, megragadta a kötelet, gondosan kikötötte, aztán a kövezett ösvényen a
házikóhoz sétált.
A kőalapon az értékes fából épült házikó kör alakú volt, zöldre és aranyszínűre volt festve,
tetején kis piramis állt. Zsalugáteres ablakai úgy helyezkedtek el, hogy Ruah szigetének minden
szépségét láthatta. A tábornok felsietett a lépcsőn, kinyitotta az ajtót és bement. Minden szép
rendben volt: az asztalok, a székek, a ládák, a párducfejű dívány, melyen pihenni szokott. Ruah
belélegezte a szantálfa édes illatát. Igen, először írni fog...
Alig tett három lépést befelé, mikor meghallotta a hangot. Éppen megfordult, de már túl késő
volt. A buzogány csontot és húst roncsolva csapott le halántékára; Ruah tábornok megtántorodott,
aztán egy nyögéssel a padlóra zuhant.
A tó szélén a szolga és az őrök semmit nem vettek észre. A saját dolgukkal törődtek, egyesek
ételt és bort hoztak magukkal, mások játékokat, szenetet játszottak egymással vagy kockáztak,
megint mások csak nézelődtek és vártak. A tábornok mindig a szigeten töltötte a nap első három
óráját, aztán visszatért a tavon át, hogy köszöntse feleségét és családját. A napirend mindig
ugyanaz volt, az ember majdhogynem tudhatta belőle, a nap melyik órájában járnak, ezért aztán a
szolga megijedt, mikor meglátta az első szürke füstgomolyt a fák fölött. A többi őrszem is
észrevette, és felugrottak, azon gondolkozva, mit tegyenek. Ruah tábornok igazi különc volt,
néha szerette a veterán katona szerepét játszani és tábortüzet gyújtott, máskor a szigeten található
kertet és zöldségágyást gyomlálta ki, és elégette a gyomokat. A szolga azonban tudta, hogy most
valami nincs rendben. Hátán az izzadság jéghideggé vált. A füst sűrű volt, sűrűbb, mint lennie
kellene, és a tó csendjét égő fa pattogása verte fel.
– Valami nincs rendben! – kiáltotta a szolga.
Társaival együtt lesietett a kis mólóhoz, ahol a többi csónak volt kikötve. Gyorsan beugrottak
és áteveztek a tavon. Mire a szigetre értek, már érezték a füstszagot és hallották a tűz recsegését.
Felsietve az ösvényen elborzadva álltak meg. Ruah tábornok gyönyörű házikója tüzes pokollá
változott. Míg nézték, a lángok áttörtek a díszes tetőn, ami szikrák zuhatagában omlott le. A falak
düledezni kezdtek. A szolga szemeit eltakarva igyekezett közelebb jutni, de túl erős volt a
forróság.
– Ruah tábornok! Ruah tábornok!
Talán a tábornok nem ment be? A szolga elrendelte, hogy gyorsan kutassák át a szigetet. Az
alkalmazottak körülnéztek, remélve, hogy a tűz csak véletlen baleset műve volt, és gazdájuk
máshol van. Zűrzavar és káosz hatalmasodott el rajtuk. Néhány szolga csak állt és tehetetlenül
figyelt, mások folytatták az eredménytelen kutatást. Néhányan visszasiettek a csónakokhoz, hogy
értesítsék a háztartás többi tagját a bajról. Ruah szolgája nem volt hajlandó távozni. Megpróbálta
irányítani a többieket, hogy hozzanak vizet a tóból, de a próbálkozás reménytelen volt. A lángok
kezdtek elhalni, a kőlépcsőket és kőalapot leszámítva a gyönyörű házikó megszűnt létezni. A
szolga tudta, hogy gazdája odabent lelte halálát.

– Borzalmas halál! – suttogta.
Nem maradt fenn a holttest, nem lesz gyönyörű, megszentelt temetés, nem lesznek
előkészületek a tábornok utazására az Alvilágon keresztül. A szolga kezeibe temette arcát és
csillapíthatatlanul zokogott, míg a tomboló tűz, mikor már nem maradt semmi, amit
elpusztíthatna, lassanként kihunyt.
Amerotke dolgozószobájában volt, mikor a rettenetes hírek megérkeztek. Valu és ő a korai
órákban hagyták el az Évmilliók Házát. Egyetértettek abban, hogy másnapig nem hívhatják újra
össze a bíróságot. Mikor a hírnök elmondta, mi történt Ruah tábornokkal, Amerotke rádöbbent,
hogy jóslata valóra vált: a Széth-hívő lecsapott és újra meg fogja tenni, amíg vérszomja ki nem
elégül.
A bíró és Szhufoj teljes felfordulást találtak, amikor Ruah házához értek. A tábornok özvegyét
egy orvos nyugtatókkal tömte tele, két lánya és fia könnyes szemmel kapaszkodott egymásba az
előcsarnokban. Szolgák rohangáltak fel és alá. Aszural már itt volt, miután megkapta Amerotke
utasítását, hogy jöjjön ide.
– Rejtély – jelentette ki, míg a kerten át a tó széléig sétáltak.
A nap már magasan járt az égen, erős fénye csillogott a tó felszínén. Amerotke a sziget felé
pillantott. A fák közt még mindig szürkén gomolygott a füst, a szélben az égett fa szaga érződött,
és valami másé is, ami a serpenyőben odaégetett olaj szagára emlékeztetett. Amerotke arca elé
vonta vászonsálját, hogy árnyékot vessen szemére. Lábának inai fájtak, gyomra kicsit fájt az
előző esti palotabeli vacsora után. A mai napra azt tervezte, hogy segít Kurfainak javítani
fuvolajátékán, és szemügyre vesz egy-két egzotikus halat, amelyet Nofret és ő vettek kerti
dísztavukba.
– Rejtély – ismételte Aszural.
– Tudom... tudom – Amerotke megnyalta szája szélét. – Gyerünk, Szhufoj. Aszural, tudod,
hogy kell az ilyen csónakot irányítani, ugye?
Mindhárman beszálltak. A csónak veszedelmesen megingott, de Aszural ügyesen ellökte a
parttól és szakértő módon áthajtotta a tavon. Mire odaértek, az égett szag nagyon kellemetlenné
vált. Még mindig szolgák járkáltak a szigeten, csendesen pletykálkodva egymással, míg Aszural
templomi őrségének tagjai szemmel tartották őket. A házikó teljesen kiégett. A legtöbb gerenda
befelé dőlt, némelyik még mindig parázslott és füstölt. Szolgák igyekeztek széthúzni a
gerendákat, óvatosan félrehúzódva, mikor szikrák szálltak fel, mígnem a felszálló füsttől
botjaikat félredobva, köhögve arrébb nem kellett menniük.
– Azt keresik, ami Ruah testéből maradhatott – mondta Aszural.
– Biztos vagy benne, hogy itt halt meg? – kérdezte Amerotke.
– Sehol máshol nincsen.
Amerotke zordan elmosolyodott. Megállt egy vizeskorsónál, megnedvesítette száját és arcát,
aztán vászonkendőjét álarcként arca elé tartva felment a lépcsőn.
– Mondtam nekik, hogy legyenek óvatosak – kiáltott utána Aszural.
A tűz olyan hevesen tombolt, hogy a házikó és benne minden elégett, fekete hamuvá vált, és
nehéz volt megmondani, mi volt láda, szék vagy asztal. Amerotke otthagyta a romokat. Aszural
mellett mostanra ott állt Ruah szolgája, aki zokogott, szemei vörösek voltak a sírástól. Még
mindig nem tudott összefüggőn beszélni, de számos együttérző hangú kérdés után Amerotke
megtudta, mi történt.
– Gyilkosság, ugye? – sírt a szolga.
– Úgy gondolom, igen – felelte Amerotke. – Ha jól értelek, Ruah tábornok éppen hogy
belépett a házikóba, mikor a tűz kigyulladt. Úgy sejtem, azonnal megölték. Egy ilyen erejű tüzet

biztos, hogy szándékosan gyújtottak.
– De hogyan ? – kérdezte Aszural.
Amerotke visszapillantott a füstölgő romokra.
– A szigetet Ruah tábornok ideérkezése óta figyelték – magyarázta. – A gyilkosnak már ott
kellett lennie. Valószínűleg a kert falán átmászva átúszott. Az egyik fiam is könnyedén meg
tudná tenni. Egy felnőtt férfi, egy kiképzett katona számára ez nem akadály.
– És hogy menekült el? – kérdezte Aszural.
– Nézz körül és mondd, meg tudod különböztetni egyik alkalmazottat a másiktól?
Aszural egyetértett vele. Mindegyik szolga egyszerű, vörössel szegett, térdig érő fehér köntöst
viselt.
– Képzeld el a zűrzavart – folytatta Amerotke. – A házikó lángol, Ruah tábornok eltűnt.
Néhány szolga a lángokat igyekszik kioltani, mások a tábornokot keresik...
– Néhányan pedig – szólt közbe Szhufoj – a csónakokhoz mennek, és átkelnek a tavon, hogy
riadóztassák a háznépet.
– Pontosan ezt tehette a gyilkos is.
Éppen folytatni akarta, amikor kiáltásokat hallottak a házikó romjait kutató szolgák felől.
Aszural odasietett.
– Megvan Ruah tábornok teste – kiáltott fel. – Legalábbis ami maradt belőle.
Takarókat hoztak, és a kertészek vastag kesztyűit viselő szolgák óvatosan összeszedték az
elszenesedett maradványokat, majd hangos sírás és panaszos kiáltások közepette gyengéden a
takaróra helyezték, aztán Amerotke elé vitték őket.
– Olajszagot éreztünk – mondta az egyik szolga kilépve a romok közül, lehúzva az orrát és
száját takaró kendőt. – Uram, a hely olajtól bűzlik.
Amerotke az elfeketedett koponyán látható repedésre mutatott.
– Ruah tábornokot lemészárolták, majd testét olajjal öntötték le – elhessentette a zümmögő
legyeket. – Így gyulladt ki ez a pokoli tűz.
Kezét a még meleg koponyára helyezte, majd ujjával az ankhot, az örök élet jelét rajzolta rá.
Ekkor kiáltásokat hallott a tó túlpartjáról, és arrafelé fordulva megpillantotta Karnakot és a többi
Párducot, amint a kis famóló mellett gyülekeznek. Otthagyta Aszuralt, hogy felügyelete alatt
tovább vizsgálják a házikó romjait, aztán Szhufoj kíséretében átkelt a tavon.
Dél Párducai egy öreg szikomorfa árnyékába húzódtak vissza. Mind a földön ültek, Nebamun
a gazdája mögé húzódva. Karnak arca rezdületlen volt, mint mindig, Heti és Thuro idegesnek
tűntek, ahogy Nebamun is, aki a fűszálakat tépdeste és a sziget felé nézett.
– Hol van Pesedu tábornok? – kérdezte Amerotke, miután leült.
– Még nem tudja – mordult fel Karnak, fekete szemeivel Amerotkét fürkészve. –
Reggelenként vadászni szokott a folyón. Küldtem utána egy hírvivőt.
– Mondtam, hogy mindannyian legyetek óvatosak – mondta figyelmeztetőn Amerotke, és a
veteránok makacs arckifejezése láttán hozzátette, remélve, nem hangzik gúnyosan: – Azt
hiszitek, csak azért, mert Dél Párducai vagytok, sebezhetetlenek vagytok?
– Ő mit csinál itt? – Karnak lekezelőn az Amerotke mögött álló Szhufoj felé intett. –
Hallottam torz szolgádról. Megbízhatunk benne?
Amerotke hallotta, hogy Szhufojnak elakad a lélegzete, és felemelte kezét.
– Felelek Szhufojért. Az életemet is rábíznám. A gond az, Karnak uram, hogy köztetek van
valaki, akiben nem lehet bízni!
– Ez nevetséges! – csattant fel a tábornok.
– Ezt a gyilkost én Széth-hívőnek hívom – folytatta Amerotke –, mert Széth méltó fia ő.
Valaki röviddel hajnal előtt behatolt Ruah tábornok birtokára és átúszott a szigetre. A házikóban

várt Ruah tábornokra, aztán a fejére mért erős ütéssel megölte, aztán a házikót és a holttestet
felgyújtotta. A balzsamozóknak a lehető legnehezebb dolga lesz, ha a testet fel akarják készíteni
az Áldottak Mezejére vivő útra. Hát nem látjátok, mi történik? – kérdezte Amerotke. –
Társaitokat nem egyszerűen meggyilkolták, hanem szándékosan megcsonkították őket, nemcsak
az életüktől fosztották meg őket, hanem a tisztességes haláltól is.
Karnak mozdulatlan maradt, Nebamun és társai azonban egyre idegesebbnek tűntek.
– Fel kell fegyverkeznetek – mondta csendesen Amerotke –, házaitokat erődítménnyé kell
átalakítanotok. Sehová ne menjetek egyedül. Újra megkérdezlek titeket, van bármelyikőtökben is
harag vagy keserűség a többiek ellen?
Csak üres tekinteteket kapott. Amerotke lehunyta szemét. A nap egyre erősebben sütött. A
bíró figyelmen kívül hagyta a feje fölött a fán éneklő madarakat, a közeli virágágyakban
döngicsélő méheket, a szolgák kiáltásait és a tó vizének csobbanásait, és koncentrálni próbált. A
szellő egy gyászos himnusz hangjait hozta felé, míg Ruah tábornok maradványait házába vitték.
Ó, Anubisz, az Alvilág ura!
Dicsőség a te nagy árnyékodnak,
Mely alatt elhull minden lélek!
Dicsőség titokzatos arcodnak,
Melyre minden léleknek néznie kell!
Dicsőség szent kezeidnek,
Melyek megmérik minden ember lelkének súlyát!
Amerotke kinyitotta szemeit.
– Dicsőség a nagy Anubisznak! Ha ez a gyilkosságsorozat folytatódik, biztosítalak benneteket
afelől, uraim, hogy ehhez hasonló gyászének fog szólni mindannyiótok házában! – esdeklőn
kulcsolta össze kezeit. – Könyörgöm, gondolkozzatok! Azért vagyok itt, hogy megvédjelek
titeket.
– Mi Dél Párducai vagyunk – suttogta rekedten Karnak. – Tudunk vigyázni magunkra.
Ugyanakkor a fáraótól is várjuk, hogy nyújtsa ki kezét és védelmezze azokat, akik nagy
dicsőséget hoztak házának.
Amerotke felismerte a fenyegetést.
– Az Isteni Úrnő szívéhez közel áll ez az ügy – vágott vissza. – Találkozóm van ma Valu
úrral. Mindketten ki fogjuk vallatni Nesratta úrnőt arról, mit tud Ipumerről. Vele kezdődtek a
gyilkosságok. Mielőtt azonban távozom, meg kell kérdeznem tőletek – intett a feltápászkodó
Karnak felé, hogy üljön vissza –, hol voltatok ma reggel?
– Sokáig aludtam – vetette oda Karnak. – Ahogy a szolgám, Nebamun is. Ő keltett fel Ruah
tábornok meggyilkolásának hírével.
Amerotke a szolgára nézett, akinek sovány arca borotválatlan volt és olajtól sem fénylett,
szemei vörösek voltak az előző napi sivatagi úttól.
– A gazdám felelt helyettem is – mosolygott Nebamun, Amerotke Szhufojra vonatkozó szavait
visszhangozva. – Saját szobám van az övé mellett. Kérdezd csak ki a szolgákat. Egy küldönc
ébresztett fel, aki Ruah tábornok házából érkezett, én pedig felkeltettem a gazdámat.
A másik két tábornok hasonló történettel állt elő, rámutatva, hogy mindkettejük háza pár
percnyi sétára van csak ettől. Amerotke látta, hogy még mindig nem voltak hajlandók elfogadni,
hogy egyik társuk lehet a gyilkos.
– Amerotke uram – Karnak felállt, szorosabbra húzva az ezrede jelvényével díszített színes
övet a derekán –, látom, hogy tényleg érdeklődsz irántunk – megfordult és megragadta Nebamun

karját. – A tegnap történtek után úgy döntöttem, Nebamun mindent el fog neked mondani rólunk.
Elmagyaráz mindent: ezredünknek, a Dél Párducainak történetét, elkísér a Vörös Kápolnába és
megmutatja a képeket, amelyek feljegyezték történetünket. Ha vannak még kérdéseid, neki tedd
fel őket.
Ezzel sarkon fordult és két társával együtt a füvön keresztül a ház felé masírozott.
– Mindig ilyen? – kérdezte Amerotke.
Nebamun arcán lusta mosoly tűnt fel.
– Ugat, de nem harap.
– Mióta vagy a szolgája?
– Hosszú évek óta, uram.
Amerotke szemügyre vette Nebamunt. A szolga gazdájához hasonlóan volt öltözve,
leszámítva bőrcsizmáit, és a derekára kötött öv is más volt.
– Kölyök voltam még – folytatta Nebamun, ahogy a kerten át a főbejárat felé tartottak –, inas
Karnakék háztartásában. Úgy nőttünk fel, mint két testvér. Mikor csatlakozott a hadsereghez, én
is követtem, és továbbra is olyanok voltunk, mint a testvérek.
– De szabad ember vagy?
– Ki szabad, Amerotke uram?
– Sosem nősültél meg?
– Sosem vágytam rá – Nebamun megállt, kezét felemelte, hogy ne süssön szemébe a nap, és
egy élénk tollazatú madarat figyelt, ahogy leszáll a virágágyra.
– De a gazdád jól bánik veled?
– Mindent megkapok, amit kérek, de kevés dologra van szükségem – Szhufojra mutatott, aki
gondolataiba mélyedve cammogott mögöttük. – Elmondható ugyanez a te szolgádról is? Ritka
kincs a hűséges szolga. De gyere, uram, hadd meséljek neked az ezredről.
Maguk mögött hagyták a kertet és egy zsúfolt útra értek, ami a város felé vezetett.
Nebamunnak jó memóriája volt és jó mesélő volt. Elmondta, hogy a hükszószok elleni nagy
győzelem után Karnakot és társait gyorsan előléptették. Hősiesen küzdöttek a megszállók ellen,
aprítva őket, ahol érték. Azután harcoltak a líbiaiak, a núbiaiak ellen, még azok ellen a különös,
tengerjáró népek ellen is, akik a Nagy Zöld Vízen keresztül érkeztek, hogy megszállják a Nílusdelta városait.
– Sosem láttam ilyen embereket azelőtt – jelentette ki. – Ejtettünk foglyokat. Némelyiknek
világos haja volt és kék szeme.
– Hallottam róluk – szólalt meg Szhufoj, aki figyelmesen hallgatta Nebamun történetét,
magában megfogadva, hogy ha valaha is hivatásos mesemondó lesz, emlékezni fog erre a
történetre.
– Egyszer – folytatta Nebamun – a fáraó a Nagy Zöld Vízhez küldött minket. Kalózokat
támadtunk meg, megkerestük rejtekhelyüket és felgyújtottuk. Egyszer egy szélvihar északra, a
szigetek felé sodorta gályánkat. Különös emberek... – fejét rázva eltűnődött.
– Lehetséges – szólt közbe Amerotke –, hogy Dél Párducaira azoknak a klánoknak és
törzseknek a túlélői vadásznak, amelyeket akkor mészároltak le?
Nebamun megrázta a fejét. Ekkorra már elérték Théba kapuját.
– Katonák voltunk, Amerotke uram – felelte lassan. – A fáraóért harcoltunk, az ő parancsait
hajtottuk végre. Hogy röviden válaszoljak kérdésedre, Meretszeger, a boszorkány megölését
leszámítva nem jut eszembe egy olyan eset sem, ami ehhez hasonló vérviszályt szíthatott volna.
– Gondolod, hogy társaid egyike lehet a Széth-hívő? – kérdezte Amerotke.
– Nem – Nebamun válasza gyors és heves volt, arcán ugyanaz a határozottság volt, mint
gazdájáén. – Elfelejted, Amerotke uram, hogy évtizedek óta egy csapatot alkotunk. Miért

történne mindez épp most?
Amerotke erre nem tudott felelni. A kapun keresztül beléptek a zsúfolt, nyüzsgő városba. Úgy
döntöttek, a mellékutcákon haladnak tovább, távol a tömegtől. Időnként koldusok hada rohanta
meg őket, vagy félre kellett állniuk egy kapunyílásba, hogy elmehessen mellettük egy lassú, ökör
vontatta szekér, melyeket az utcaseprők hajtottak, akik minden héten megtisztították az utcákat a
bűzlő hulladékoktól. A tetőtől talpig feketébe öltözött utcaseprők mongúzokat is hoztak
magukkal, hogy a szűk utcákban nyüzsgő patkányokra vadásszanak velük.
Amerotke nézte, ahogy elvonul a zajos menet, a megrakott szekér, fölötte a legyek fekete
felhőjével.
– Mi történt, uram? – kérdezte Nebamun.
Amerotke a szekér hátuljában heverő döglött kutyára mutatott.
– Halál – mondta. – Annyiféle formában jön el: egy kutya, amely éhen halt vagy elgázolták...
– egy, az árnyékban alvó koldus felé intett. – Betegség vagy fertőzés...
Elhagyták a sikátort és befordultak a Kosok Útjára. Amerotke megállt az egyik hatalmas
szobor árnyékában.
– Uram? – Nebamun hangja mogorva volt.
– Egyvalamit sosem kérdeztem meg Karnaktól – tűnődött el Amerotke. – Ez a Széth-hívő, ez a
gyilkos eltökélte, hogy mindannyiótokat megöl. Thébában rengeteg alakban eljöhet a halál, a
gyilkosság útjai is éppilyen változatosak.
Szhufoj elkeseredetten toporgott, egyik lábáról a másikra állva.
– Amit mondani akarok – folytatta Amerotke, és továbbindult –, az az, hogy Balet és Ruah
tábornokokat kevésbé drámai módon is meg lehetett volna ölni. Egy kupa mérgezett itallal, egy
nyílvesszővel, egy, a sötétben lecsapó orgyilkos keze által. De nem így történt – Amerotke
elhallgatott, ujját ajka elé emelte. – A gyilkos hatalmas kockázatot vállalt. Gyorsan és
könyörtelenül sújtott le Baletre és Ruahra, és ha a legkisebb hibát véti, minden másképpen történt
volna. Észrevehették volna a Vörös Kápolnában vagy a szigeten, és elfoghatták volna. Miért tette
ki magát a veszélynek? Miért vállalt ekkora kockázatot? Sem Balet, sem Ruah, sem Dél
bármelyik Párduca nem áldozati bárány.
Nebamun értetlenül rázta meg a fejét.
– Uram, én erre nem tudok válaszolni.
Bementek a templom hatalmas pilonokkal közrefogott kapuján, áthaladtak az előcsarnokon,
aztán felmentek az oszlopos bejárathoz. Amerotke még mindig gondolataiba mélyedt. Karnak
tiltakozásai ellenére biztos volt benne, hogy találkozott már a Széth-hívővel. Talán Pesedu az?
Valóban csónakázni ment a Níluson, vagy előtte látogatást tett régi barátja házánál és ott várt rá a
csendes szigeten?
Folyosókon haladtak végig. Amerotke tudatában volt a mellette elsiető papoknak, az
imádkozók tömegének, a tömjéntől, ételtől és a levágott állatok vérétől terhes levegőnek.
Időnként megállt és felpillantott a falakat borító képekre, melyek mind Széth isten nagy tetteit
ábrázolták. Szhufoj izgatottan itta be a látványt, megígérve magának, hogy később, ha nem lesz
ennyi fontos dolga, meg fogja kérni barátját, az amulettkészítőt, hogy készítsen amuletteket,
amelyeket eladhat eme dühös, félelmetes isten híveinek.
Elérték a kápolna mellett futó folyosót. Amerotke megállt, és felnézett az ablakokra, aztán
felállt egy padra és lábujjhegyen kinézett a kis, négyszögletes kertre – csendes, elhagyatott hely
volt. Lelépett a padról és megveregette Szhufoj vállát.
– Mongúz barátodnak igaza volt – mondta. – Balet úr gyilkosa elrejtezhetett emögött a fal
mögött – érintette meg a falat. – Hallotta, mikor érkezik meg áldozata, mikor megy el a kápolna
papja, aztán jött és lecsapott.

– Segíthetek valamiben?
Amerotke megfordult. Sisnak sietett végig a folyosón, arcán alázatos mosollyal, aztán megállt
előttük és összetett kézzel meghajolt.
– Üdvözöllek, Amerotke uram. Szolgálatodra lehetek valamiben?
A bíró az ablakra mutatott.
– Aznap, amikor Balet urat megölték, a gyilkos itt jutott be. Hol voltál?
Sisnak rezgő szempillákkal abba az irányba mutatott, ahonnan jött.
– A feleségem és én visszavonultunk a szobánkba, miután teljesítettük kötelességünket.
– Aludtatok? – kérdezte élesen Amerotke. – Aludtatok, igaz? Balet úr nem tartott rátok igényt,
ezért aztán te meg a feleséged ittatok némi bort, és aludni mentetek, ahogy mindennap teszitek.
Sisnak szemei elkerekedtek.
– Honnan...
– Csak logika és napirend kérdése – mondta Amerotke. – Biztos vagyok benne, hogy ha
figyeltelek volna titeket, rájöttem volna erre, ahogy Balet úr gyilkosa is tette. Nincs szükségem
rád – jelentette ki nyíltan –, de maradj a közelben, hátha szükség lesz rád.
Amerotke belökte a Vörös Kápolna ajtaját. Nebamun nevetett, miközben követte a bírót a
kápolnába.
– Sajnálom, bíró uram – Karnak szolgája becsukta maga mögött az ajtót. – Sosem láttam még
papot ilyen ijedtnek. Valószínűleg most azt hiszi, olvasni tudsz a gondolataiban: a fáraó mindent
látó szeme!
Amerotke körülnézett a kápolnában. A naosz, a szentély ajtajai csukva voltak, a reggeli
kenyér-, bor- és ételáldozat maradékait már elvitték.
– Mondtam már, Baletet és Ruaht megölni nem könnyű dolog – mondta Amerotke, miközben
a falfestményekhez ment. – Ugyanakkor tipikus katonák voltak megszokott napirenddel. A
gyilkos mindössze ki kellett, hogy figyelje.
Nebamun a szemközti falhoz vezette őket. Amerotke figyelmen kívül hagyta a Széthről szóló
legendákat, de figyelmesen hallgatta, ahogy Nebamun leírta neki a támadást a hükszósz táboron
és Dél Párducainak más hőstetteit. Szhufoj elunta magát és leült egy párnára, hogy szundítson
egyet. Nebamun teli volt történetekkel az ezredről, minden eseményre és dátumra emlékezett.
Amerotke a festményeket tanulmányozta. Nem voltak túl pontos ábrázolások: Dél Párducai Széth
vörös parókáját viselték, arcuk egyforma volt, ahogy öltözékük is, Karnakot leszámítva, aki a
zászlót tartotta. Minél többet hallott Amerotke, annál inkább meggyőződött róla, hogy igaza volt.
– Nem látod? – szakította félbe Nebamun történetét. – A gyilkos a hőstetteiteket utánozza
véres tetteivel. Nézd!
Visszament a képhez, amely a hükszósz tábor elleni támadást ábrázolta.
– Eszerint a kép szerint Karnak beosont Meretszeger sátrába és magával hozta a boszorkány
levágott fejét. Ezt tette a gyilkos is: bejött szent helyetekre és megölte Baletet, és bár a fejét nem
vitte magával, a szemeit kivájta. Itt pedig – Amerotke továbbment a fal mentén –, itt van a tengeri
népek elleni hadjárat. Dél Párducai átlopóztak a delta egyik szigetére, lemészárolták ellenségüket
és porig égették táborhelyüket. Igaz? És itt – Amerotke egy harmadik képre mutatott –, itt van a
Nílus, itt pedig az ellenséges hadihajók. Mi ez a történet?
– Ez a hükszószok feletti nagy győzelmünk után történt – magyarázta Nebamun. – Kiűztük
őket Avariszból. Egyesek a sivatagon át menekültek el, mások a harci gályáikon megpróbáltak a
Níluson felfelé menekülni.
– Ti pedig követtétek őket? – kérdezte Amerotke.
– Igen. Karnak vezette az üldözést. Megöltük a tábornokukat és a legtöbb kapitányukat is
elfogtuk, nagy győzelem volt. Addigra a hükszószokból már minden harci kedv kiveszett, csak

egy dologra vágytak: hogy olyan messze legyenek a fáraó harci kocsijaitól, amennyire csak lehet.
De ha igazad van...
Amerotke hátralépett és a festményre mutatott, ami a mennyezettől a padlóig borította a falat.
– Ha igazam van, és ezt Karnak úrnak is elmondhatod, az ő és társai halálát szent kápolnájuk
belseje ábrázolja.
Amerotke visszament az előcsarnokba, és egy házat ábrázoló képre mutatott. A ház lépcsőin
egy bajszos és szakállas, hosszú haját összefogva viselő hükszósz harcos durva ábrázolása volt
látható. Egyik kezében boroskorsót tartott, a másikban egy kupát. A következő képen a hükszósz
a lépcsőn elterülve feküdt, a kupa kiesett kezéből, és vörösbor helyett zöldes folyadék ömlött
belőle, méregre utalva.
– Senkit nem mérgeztek meg – jelentette ki Nebamun.
– Ez hol történt? – kérdezte Amerotke.
– Egy helyőrségben, egy hükszósz erődben a második kataraktához közel. Karnak tábornok
fortéllyal vette be – mondta Nebamun büszkén. – Ő meg én úgy tettünk, mintha a fáraó elől
menekülő kereskedők lennénk. Mérgezett bort vittünk be magunkkal, és a hükszószok mohón
vetették rá magukat. Hetek óta lapultak már abban az erődben – egy másik képre mutatott. – A
többit már tudod. Elkábultak vagy lerészegedtek, és mielőtt ráébredtek volna, mi történik, Karnak
és én kinyitottuk a kapukat – vállat vont. – Az erődöt bevettük.
Amerotke azon tűnődött, Ipumer halála erre a történetre utal-e. Újra arra a képre nézett, amely
a hükszósz harci gályák elleni támadást ábrázolta, és Pesedu tábornokra gondolt, aki aznap reggel
halászni ment a folyón.
Kilencedik fejezet
Amerotke és Nebamun a mögöttük baktató Szhufojjal együtt az Oroszlán-kapun át hagyta el a
várost, és a főúton visszafelé indult. Amerotke elmondta, hogy nem sokkal dél után találkozni fog
Valu úrral az Arany Gazella Házában, ami ugyanabban az irányban volt, mint Karnak tábornok
háza, így Nebamun elkísérte. Amerotke izgatott volt amiatt, amit a Vörös Kápolnában fedezett
fel.
– Bár a Széth-ezrednek annyiféle hőstette volt, hogy a hasonlóság lehet puszta véletlen is –
mondta Nebamunnak szomorúan –, nagy hasonlóság van a csapattársaid ellen elkövetett
gyilkosságok és a Párducok némely hőstette között.
– Talán, bíró uram.
– Házas a gazdád? – kérdezte Amerotke Nebamuntól, kíváncsian a rezzenetlen arcú
parancsnok életére. Mindannyiuk közül Karnakon látszott a legkevésbé, hogy megrendítette
volna bajtársai borzalmas halála.
– Karnak uraság özvegyember – jelentette ki Nebamun. – A felesége az izzadásos betegségben
halt meg évekkel ezelőtt.
Amerotke lehúzódott az útról, magával húzva Nebamunt is, mikor két kocsi dübörgött el
mellettük porfelhőbe burkolózva, aztán várt, hogy leülepedjen a por, mielőtt folytatta a
kérdezősködést.
– Egészséges és életerős férfi. Nem gondolt arra, hogy újraházasodjon? – kérdezte.
– A gazdám olyan ember, akinek kevés dologra van szüksége – Nebamun letörölte homlokáról
az izzadságot. – Láttad Karnak urat csatában: ez az, amit igazán szeret. Elméletileg visszavonult
ugyan a hadseregből, gyakorlatilag azonban semmit nem szeret jobban, mint ha egy harci alakulat
vezetőjeként vágtathat át a sivatagon a fáraó ellenségeit üldözve.

– És mi a helyzet Pesedu úrral? – kérdezte Amerotke.
– Azért vagyok itt, hogy az ezredről beszéljek – felelte Nebamun. – Pesedu úr a maga ura, és a
személyes ügyei rá tartoznak.
Amerotke elfogadta a rendreutasítást. Nebamun kitérő válasza legalább betekintést nyújtott
egyvalamibe: Pesedu titkolózó fajta volt, aki szeretett rejtőzködni, és a többiek feltehetőleg nem
kedvelték valami nagyon, főleg miután lánya nyilvános viszonyt folytatott egy egyszerű írnokkal.
Válla fölött hátrapillantott. Szhufoj leeresztette a napernyőt, és megállt, hátranézve a mögöttük
hagyott útra.
– Mi az? – kérdezte Amerotke. Semmi szokatlant nem látott, csak szekereket, a városba tartó
és onnan jövő embereket. A nap erősebben sütött, a legtöbb ember árnyékot keresett, menedéket
a hőség elől. – Szhufoj, mi történt?
A szolga csak megrázta a fejét, krákogott és köpött egyet.
Amerotke vállat vont és folytatták útjukat. Széth templomának vízórája szerint nem sokkal dél
előtt volt. Valu úr már biztosan türelmetlenül várja. Egy kereszteződéshez értek, ahol a főút
kisebb utakra vált szét, mindegyiknek bejáratánál árnyékot nyújtó datolyapálmák, szikomorfák és
fű nőtt. Nebamun felajánlotta, hogy továbbkíséri őket, és Amerotke éppen válaszolni akart, mikor
egy nyílvessző süvített el Nebamun feje felett. A szolga azonnal az út mentén magasra nőtt fűbe
vetette magát. Amerotke és Szhufoj döbbent pillantást váltottak.
– Uram – suttogta Nebamun rekedten.
Amerotke és Szhufoj csatlakoztak Nebamunhoz egy fa árnyékában, miközben a fa törzsébe
egy újabb nyílvessző fúródott.
– Törvényen kívüliek? – suttogta Amerotke.
– Azok nem jönnek ilyen közel Thébához – felelt Nebamun. – Az első nyilat nekem szánták.
Szhufoj káromkodott: napernyője kettétört. A törpe fenyegetéseket morgott a rejtélyes íjász
felé. Amerotke egyszerre érezte magát kényelmetlenül és nevetségesnek: itt bujkált, mint egy
kisgyerek egy ligetben, nem messze otthonától. Arrébb hajtotta a fűszálakat és kipillantott. A két
nyílvessző közt eltelt idő azt mutatta, egy íjász lőtte ki őket. Nebamun is felemelkedett, aztán újra
hasra vetette magát.
Újabb nyílvessző süvített el a fű fölött, és csattanva vágódott mögötte a fának.
– Ki lehet ez? – suttogta. – Dél Párducai híresek arról, milyen jól lőnek célba íjjal – a bíró felé
hajolt. – Mindjárt azt mondod, ezt is ábrázolja valamelyik kép a Vörös Kápolnában.
– Nem maradhatunk itt – suttogta Szhufoj.
– A következőt fogjuk tenni – jelentette ki Nebamun. – Az íjász rám vadászik. Ha én felkelek
és elrohanok...
Amerotkénak eszébe jutott a szolga esetlen járása és az, milyen különös bőrcsizmát viselt.
Úgy tűnt, Nebamun olvas a gondolataiban.
– Talán nem vagyok olyan fürge, mint egy gazella, de ismerem ezt a helyet. Uram, ez az
egyetlen dolog, amit tehetünk. Ha rám vadászik, követni fog.
Mielőtt Amerotke ellenkezhetett volna, Nebamun talpra ugrott, megmutatta magát az íjásznak,
aztán enyhén előrehajolva futni kezdett. Nyilak hasították a levegőt. Nebamun eltűnt a szemük
elől, csak a növényzetben látszott némi mozgás.
– Kövessem, gazdám?
Amerotke felállt, és észrevette az ösvény felé szökő árnyat. Nebamunnak igaza volt. A gyilkos
nem figyelt rájuk, áldozatát követte. A madarak rikoltásait és a járókelők egy-egy kiáltását
leszámítva a bíró semmi figyelmeztetőt nem vett észre.
Végre egy szekér nyikorgó kerekei törték meg a csendet. Egy fiú közeledett, kövér, izzadó
ökröt vezetve. Az ökör egy szekeret húzott, amin a fiú apja ült, kezében hosszú ostorral. A szekér

meg volt rakva zörgő, csörömpölő edényekkel. A fiú megállt, amikor Amerotke és Szhufoj
hirtelen előtűnt a ligetből és az útra lépett. Szhufoj intett a gyereknek, jelezve békés szándékukat.
A fiú elkerekedett szemmel bámult rájuk, apja kiabált valamit, de Amerotke és Szhufoj nem
figyeltek rá. A szekér fedezékében haladtak tovább a főúton. Csak most, hogy más utazók
társaságában védve érezték magukat, pillantott le Amerotke a szolgájára.
– Előre érezted, ugye, Szhufoj?
A kis ember törött napernyőjét magához szorítva bólintott.
– Már a városban – felelte. – Én vagyok az őrzőkutyád, gazdám – vigyorodott el. – Egyszer
vagy kétszer, amikor megfordultam, észrevettem egy sötétbarnába vagy feketébe öltözött alakot.
– Az arcát nem láttad?
– Nem, az egész alak csak egy árny volt. Mikor elhagytuk a várost, még azt hittem, csak
képzelődöm. Remélem, Nebamun biztonságban van – tette hozzá aggódón.
– Veszek neked egy új napernyőt, Szhufoj, de előbb találkoznunk kell Valu úrral.
A Fáraó szeme és füle már várt rájuk az Arany Gazella Házának fogadócsarnokában, fel-alá
járkálva. Két ijedt írnoka figyelte, akik bőrből készült írókészlettartójukat markolva ültek a
csarnokban. A kamarás, aki bevezette a látogatókat, felajánlotta, hogy megmossa kezüket és
lábukat, de Amerotke nem tartott igényt erre.
– Elnézésedet kérem, Valu uram.
Valu a vidám színekkel kifestett folyosó felé intett.
– Nesratta úrnő már vár – mondta mérgesen. – És mielőtt mondanád, közlöm, hogy hallottam
Ruah tábornok meggyilkolásáról. Tudod, mit? – Valu hangja suttogássá halkult. – Őszintén
hiszem, hogy Nesratta úrnő bűnös Ipumer halálában – felemelte kezeit. – Mindkét szál a
kezemben van már. Ipumer és Nesratta... Ha csak összeilleszthetném a szálakat...
– Visszatért Pesedu tábornok a folyóról? – kérdezte Amerotke.
Valu felvonta szemöldökét.
– Az ő dolga, hol jár. A lánya engem jobban érdekel.
– Ne mondd ezt – ellenkezett Amerotke –, többet meg kell tudnunk Peseduról. Először is, ő az,
aki Ipumert Thébába hozta? Hol volt aznap éjjel, amikor Ipumer meghalt? Egyébként találkoztál
már a tábornok feleségével?
Valu megrázta a fejét.
– Nesratta fogadott, amikor megérkeztem. Az ifjú hölgy nagyon higgadt. Elmagyaráztam neki,
hogy az Isteni Úrnő parancsára vagyunk itt, és hogy kérdéseinkre úgy kell válaszolnia, mintha a
bíróságon, eskü alatt tenné.
– Mit válaszolt erre?
– Úgy tűnt, nem érdekli különösebben – Valu a folyosó felé nézett. – Úgy viselkedik, mintha
sem saját becsülete, sem a családjáé nem számítana sokat neki.
Elhallgatott, mikor a kamarás belépett.
– Nesratta úrnő vár benneteket.
Amerotke szólt Szhufojnak, hogy várjon kint az írnokokkal, aztán követte a kamarást a
folyosón. Pesedu nagyon gazdag volt. A falakat gyönyörű falfestmények díszítették, legtöbbjük
vadászjeleneteket ábrázolt, nem a Széth ezred hőstetteit. A kecses akácfa bútorzatot ébenfa,
elefántcsont, ezüst- és aranyberakás díszítette, értékes szobrocskák és vázák álltak a párkányokon
és a szoborfülkékben. A helyiség, ahová bekísérték őket, négyzet alaprajzú volt, tágas és levegős.
Tolóajtói nyitva álltak, hogy beengedjék a meleget és a kert illatait. A mennyezetet élénk színűre
festett cédrusfa oszlopok tartották, a falakat családias jeleneteket ábrázoló falfestmények
borították: egy díszes székben ülő férfi képe, a szék alatt macska és lúd ült egymás mellett a

legnagyobb barátságban, a zsámolyon pedig egy majom szundikált.
Nesratta ezt a képet nézegette, mikor a kamarás bevezette a vendégeket. A lány odasietett
hozzájuk. Valunak igaza volt: nyugodtnak és higgadtnak tűnt. Ragyogó fehér ujjatlan ruhát viselt
és egyszerű aranyláncot hozzáillő fülbevalóval és karkötőkkel. Kifestett arca sima volt, pillantása
tiszta és nyugodt. Nem mindennapi akaratereje van, vonta le a következtetést Amerotke.
Nesrattán az izgatottság legkisebb jele sem látszott. A lány a szoba közepén álló három szék felé
intett, mintha a bíróságot utánozná gúnyosan, aztán leült és intett a kamarásnak, hogy távozzon.
– Megfelel ez neked, uram? – kérdezte halkan.
Valu köhécselt és kényelmetlenül toporgott. Amerotke a lányra nézett.
– Nem is tiltakozol? – kérdezte Valu a lányt.
– Miért kellene? – Nesratta szemeiben meglepettség villant. – Számítottam rá.
– Számítottál?
– Az Isteni Úrnő nem kívánhatja, hogy egyik szeretett tábornokának neve bemocskolódjon a
bíróság előtt, bár igaz, hogy erre a beszélgetésre a Két Igazság Csarnokában kellett volna sort
keríteni, ahol az ügyvédem is jelen van.
– Lehet, hogy úgy is lesz – torkolta le Valu. – Ipumer halála azonban mintha leplezni próbálna
más ügyeket, például a gyilkosságokat, melyeknek apád bajtársai estek áldozatul.
– Természetes, és Dél Párducait nem szabad megszégyeníteni – jött a nyugodt válasz. A lány
Amerotkéra pillantott. – Bíró uram, nem kellene jelen lennie az ügyvédemnek, Meretelnek?
– Ha kívánod, elintézhetjük – felelte Amerotke. – Most azonban nem azért vagyunk itt, hogy
az ügyről beszéljünk, inkább az áldozat személyisége érdekelne. Tudod, hölgyem – és ha atyád
jelen lenne, ő is megerősítené ezt – a fáraó törvényei nemcsak a Két Igazság Csarnokán belül
érvényesek. Minden jogunk megvan arra, hogy egyedül kérdezzünk ki, egy feltétellel: ami itt
bármelyikünk szájából elhangzik, csak akkor válhat bizonyítékká, ha a bíróságon is elhangzik.
– Tehát akár beismerhetném Ipumer meggyilkolását is, de meg kellene ismételnem a Két
Igazság Csarnokában?
– Pontosan.
Nesratta kissé elfordította fejét, parfümözött parókájának egyik fürtjével játszadozva.
– De az Isteni Úrnő megvédi az apámat... – a mosoly újra feltűnt a lány ajkán –, akinek pedig
sok rejtegetnivalója van.
– Például?
Nesratta kecsesen megvonta a vállát. Amerotke a csinos arcot nézte, és újra megdöbbentette a
hasonlóság a lány és Nofret között: ugyanaz a sima bőr, ugyanazok a magas arccsontok, a
kifejező szemek, és mindenekfelett a kiegyensúlyozottság és nyugodt viselkedés, mely gyanúja
szerint heves vérmérsékletet és makacsságot leplezett.
– Szereted az apádat, Nesratta úrnő?
– Minden szempontból jó leánya vagyok apámnak, bíró uram.
– Itthon volt apád aznap éjjel, amikor Ipumer látogatást tett az Arany Gazella Házában?
– Ipumer látogatást tett itt? – a lány felvonta szemöldökét. – Én nem találkoztam vele.
Hallottad az eskü alatt tett vallomásomat – folytatta. – A szolgálóm és a húgom, Kheaj is esküt
tettek. Korán nyugovóra tértem és jól aludtam, leszámítva, hogy nem sokkal éjfél előtt a húgom
bejött hozzám. Megesküdtem rá, hogy nem hagytam el a hálószobámat.
– Jobban is kivallathatnánk – csapott le rá Valu előrehajolva. – A törvény szerint a szolgálódat
kínvallatásnak is alávethetnénk.
– Akkor kínozzátok meg, uram, és az ügyvédem, Meretel majd visszautasítja az ilyen
bizonyítékot azzal, hogy kikényszerítették belőle. Akár engem is megkínozhatsz, csak az igazat
mondhatom.

– Itthon volt apád aznap éjjel? – követelt választ Amerotke nyersen.
– Természetesen nem volt, uram. Valószínűleg már kiderítetted, hol volt... a kurváival. Elég
gyakran megy oda, hogy bort igyon és táncoljon velük, meg hogy párosodjon, mint egy
bakkecske – a lány tekintete kemény volt.
– És az anyád? – kérdezte Amerotke.
– Ő itthon volt, valószínűleg ivott és sírt, ahogy gyakran teszi.
Amerotke elfordult. Lehet, hogy Ipumer Nesratta anyjával találkozott? Hogy is hívják az
asszonyt? Ó igen, Vemszit úrnő. Lehetséges. Lehet, hogy ő volt az, akivel Ipumer találkozgatott,
mikor dolgoznia kellett volna a Háború Házában? Pesedué különös egy család volt, Ipumer pedig
született szoknyavadásznak tűnt. Amerotke hallott már hasonló eseteket, ahol anyát és lányát
ugyanaz csábította el.
– Látom, hogy úgy kavarog az elméd, mint egy kígyóverem, uram – Nesratta előredőlt, ruhája
szétnyílt, belátást engedve telt keblére.
– Össze vagyunk zavarodva – felelte Amerotke. – Valu uram elő tud állítani valakit, aki a
városkapunál őrködött aznap és megesküszik rá, hogy Ipumer azt mondta, az Arany Gazella
Házában járt és jót ivott a szerelem kupájából...
– Épp elég szolgálónk van – válaszolt csípősen Nesratta. – Talán Ipumer beleszeretett az
egyikükbe.
– Kezdjük az elején – mondta Amerotke. – Ipumer érdekel minket.
– Miért?
– Azért, hölgyem, mert Ipumer nem az volt, aminek mondta magát.
– Ezt én is megmondhattam volna.
– Akkor mondd. Mit tudsz róla?
– Egyszer azt mondta...
– Az elejétől – szakította félbe Amerotke.
– Rendben van, uram – sóhajtott a lány. – Ismételni fogom magamat. Tudod, hogy Pesedu
tábornok gyakran találkozott Dél bátor Párducaival. Ha katonai ünnepség van vagy az ezred
bankettet ad, mindannyiunknak mennünk kell, hogy sütkérezhessünk vitézségük fényében – a
lány a mennyezetre emelte tekintetét. – Voltál már ilyen ünnepségen, uram? Nem érezted még,
hogy elzsibbad az arcod az ásítások elfojtásától?
Amerotke nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon. A lány visszamosolygott.
– Tudod, ha nem tiltakoztam volna ellene – a fal felé intett –, ennek a háznak minden fala tele
lenne Dél Párducainak dicső tetteivel.
– Apád bátor ember volt – szólt közbe Valu –, háborús hős.
– Igen, Valu uram, de ennyi erővel az Isteni Úrnő engem is kitüntethetne az
aranyméhecskével. Huszadik évemben járok, és amióta csak az eszemet tudom, minden
reggelem, napom, estém és éjszakám teli van Dél Párducainak hőstetteivel. Én már nem is
vagyok külön személy, csak Pesedu lánya? – a dühtől kipirult a lány arca, szemei csillogtak. –
Mindig észben kell tartanom, anyámnak is észben kell tartania, a húgomnak is észben kell
tartania a múlt dicső tetteit. Széth szerelmére! – tört ki. – Az élet ennél többről szól! Szóval, ott
ülök a banketten a többi hölgy között, és már begörcsöl a lábam az üldögéléstől, mikor odajön ez
a jóképű fiatal írnok és bemutatkozik.
– Szeretted?
– Szórakoztatónak találtam.
– Miért éppen őt? – szólt közbe Valu.
– Te vagy a fáraó szeme és füle – gúnyolódott a lány. – Tudnod kellene, hogy minden jóképű
fiatalember retteg tőlem! Az istenek legyenek kegyesek ahhoz, aki közeledni merészel a nagy

Pesedu lányához!
– Ipumernek nem voltak efféle kétségei?
– Nem, egyáltalán nem. És olyan bájos arca volt, mint egy kismajomnak. Nem tudtam
ellenállni.
– Az apádnak, gondolom, nem tetszett a dolog.
– Amire apám rájött, már késő volt. Megpróbált kioktatni a jó erkölcs alapjairól, én meg a
templomi táncosnői felől érdeklődtem.
– És mit mondott? – Amerotke nehezen tudta leplezni, hogy csodálja a lányt.
– Olyan erősen arcul ütött, mintha valami akadékoskodó közlegény lennék. Azt mondtam
neki, ha még egyszer megüt, jobban megszégyenítem, mint azt el tudná képzelni.
– Ezért aztán folytattad a viszonyodat Ipumerrel?
– Természetesen. Néha akkor találkoztunk, amikor Thébába mentem. Időnként elengednek
minket itthonról, hogy vásároljunk, sétáljunk vagy imádkozzunk a templomban.
– A szolgálódat meg könnyen le tudtad kenyerezni? – kérdezte Valu.
– A szolgám sosem jött velünk, Kheaj meg én egyedül mentünk. Ez azonban túl veszélyessé
vált – tette hozzá sietve. – Ezért aztán Ipumer éjszakánként jött el hozzám. Csak ki kellett
lopóznom a szobámból és találkozhattam vele a falak mögött, a ligetben – a lány arcán
szemérmes mosoly tűnt fel. – Biztos vagyok benne, hogy megtaláltátok a pontos helyet.
– A szeretője voltál?
– Ó, igen. Ipumer férfiúi ereje teljében volt, és gondolom, nagyon élvezte, hogy Théba egyik
hírességének lányával szerelmeskedhet – Nesratta felsóhajtott és kezeit ölébe ejtette. – Ipumer
szeretője voltam, ő pedig az enyém – mondta.
Olyan közömbösnek tűnik, mintha betanulta volna a szöveget, gondolta Amerotke, és nem
volt biztos benne, hogy a lány igazat mond.
– Azután meguntad?
– Természetesen. Úgy értem, elég kedves volt, de azután...
– Te vetted a mérget? Mármint házi használatra – tette hozzá Amerotke sietve.
– Igen, házi használatra.
– Nem más célból?
– Erre már feleltem a bíróság előtt, bár a teljes igazságot nem mondtam el – Nesratta kis
szünetet tartott. – Ipumer kezdett tolakodóvá válni. Azzal fenyegettem, ha nem hagy békén,
öngyilkos leszek.
– Ezt miért nem mondtad el a bíróságon? – kérdezte Valu. – Az öngyilkosság szentségtörő
bűn.
– Nem gondoltam komolyan, csak rá akartam ijeszteni.
– Ezért vett Ipumer ugyanilyen mérget?
– Természetesen, bíró uram. Olyan játékot játszottunk, mint a szenet. Én is léptem, ő is lépett.
– Ennek ellenére Ipumer rosszul lett. Egyes bizonyítékok szerint – Valu óvatosan válogatta
meg szavait – Ipumer többször járt ebben a házban. Találkozott veled, együtt ettetek és ittatok, ő
pedig később rosszul lett.
– Ezt honnan tudod, ügyész uram? Ipumer maga is bevehette a mérget. Gyenge gyomra volt,
és...
– És?
– Ipumer éppolyan volt, mint sok más férfi, csak a nőkön járt az esze. Valószínűleg voltak más
szeretői is szerte Thébában, hogy ne is említsem a kurtizánokat és a táncosnőket, a templomok
heszetlányait.
– Ipumer jó viszonyban volt velük?

– Igen.
– Lehetséges, hogy megölt egyet? – kérdezte Amerotke. – Hajlamos volt gyilkosságot
elkövetni?
– Ipumerben két ember lakozott. Könnyen fellángolt, de a szíve mélyén senkivel nem törődött,
csak magával.
– Este?
– Bíró uram, az apám nagyon gazdag. Ipumer nagy reményeket fűzött hozzám, gazdag
házasságról ábrándozott.
– Az apád pedig rájött?
– Persze. Egy ilyen házban, mint a miénk, a szolgák pénzért mindent elárulnak. Pesedu
tábornok őrjöngött – mondta kajánul. – Azzal fenyegetett, hogy megver, elküld vagy bezárat egy
templomba.
– Mit feleltél?
– Azt mondtam, nincs semmi ellenvetésem.
Amerotke a lány szemét figyelte. Nesratta higgadt volt és erős akaratú. Egy olyan lány, aki
ennyire neheztel az apjára, nagyon is szívesen felhasználhat ellene egy Ipumerhez hasonló
embert.
– Tagadod, hogy Ipumer idejött aznap éjjel, amikor meghalt?
– Lehet, hogy idejött. Legalább negyven szolgálólány dolgozik a házban, Ipumer bármelyiket
elcsábíthatta, hogy rájöjjön, mi folyik itt.
– Gondolod, hogy ez történt?
– Talán.
– Azt mondtad, húszéves vagy – Amerotke a falfestmény felé intett. – Senki nem kérte még
meg a kezed? Nem voltál még szerelmes? Biztosan egész sereg kérőd van. Saját bevallásod
szerint – Amerotke szünetet tartott, mert rövid ideig mintha látott volna valamit a lány szemében,
egy pillanat szomorúságot – nagyon gazdag fiatal nő vagy, Théba egyik hősének leánya.
– Karnak tábornok megkérte a kezem.
– Tessék? – Valu izgatottan előrehajolt.
– Körülbelül két évvel ezelőtt.
– És mi történt?
Nesratta grimaszt vágott.
– A tárgyalások, ahogy apám hívta, nem jártak eredménnyel. Ez nem meglepő, Amerotke
uram. Ha találkoztál már Karnak tábornokkal, tudod, hogy szerinte Dél Párducain és Széth
ezredének tisztjein kívül senki nem méltó arra, hogy ő egyáltalán szóba álljon vele.
– Csalódott voltál?
– Attól, hogy nem kerültem csöbörből vödörbe? – tréfálkozott Nesratta. – Hogy továbbra is
Széth ezredének dicsőségében éljek? Inkább ittam volna meg a mérget.
Valu hirtelen felnevetett.
– Hol van az apád most? – kérdezte aztán.
– Vadászik a szolgájával. Van egy csónakja a romos Bész-templomhoz közeli kikötőben. Ha
eleget gyilkolt, majd hazajön. Ó, nem, ez nem igaz. A kocsmába megy majd, aztán a
győzelmeitől eltelve meglátogatja az egyik barátnőjét.
– Meg tudna az apád ölni egy embert?
– Egy szempillantás alatt, bíró uram. Mind imádják a gyilkolást. A vérükben van.
– Akkor miért nem ölte meg Ipumert már a legelején? Végül is Théba tele van orgyilkosokkal
– Amerotke majdnem hozzátette, hogy ő is találkozott eggyel nemrég, de aztán inkább
elhallgatott.

– Megpróbálta. Nem tudtál róla? – meglepetésüket látva a lány felnevetett. – Gyakran
megfenyegette Ipumert. Legalább kétszer előfordult, hogy Ipumert rablók támadták meg és éppen
hogy megmenekült.
– Miért nem sikerült megöletnie?
– Ipumernek gyors volt a felfogása és még gyorsabbak a lábai. Gondolom, az én kis katonai
írnokomnak ez épp elég védelem volt.
– Térjünk át erre a témára. Ipumer több mint egy évig udvarolt neked. Együtt ettetek és ittatok.
Biztos, hogy többet is megtudtál róla.
– Igen. Azt mondta, Avariszból jött és egy fontos ember szerezte neki az állást. Talán ezért
nem tudta az apám elintézni, hogy valaki leszúrja vagy megfojtsa.
Nesratta az egyik ujján csillogó gyűrűvel játszott. Amerotke észrevette, hogy a gyűrű két
egymásba fonódó, tekergőző kígyót ábrázol, középen egy kis ametiszttel.
– Ipumer nagy hencegő volt – a lány óvatosan válogatta meg szavait. – Azt mondta, nemesi
származású, és hükszósz vér is folyik az ereiben. Azt mondta, épp olyan hősök családjából
származik, mint amilyenek Dél Párducai.
– Mondott mást is a családjáról?
– Nem, csak azt, hogy az anyjának egykor nagy hatalom volt a kezében.
– Hallottál már Meretszegerről? – kérdezte Amerotke. – Meglepne, ha megtudnád, hogy
Ipumer a fia volt?
Nesratta hátravetett fejjel nevetett.
– Egyszer megemlítette Meretszeger kultuszát. Természetesen ismerem a történetet.
Egyfolytában hallom, amióta csak van fülem. Ipumer utalt rá egyszer-kétszer, de Ipumer nagy
mesemondó volt, igazi pletykafészek, azonkívül sokkal jobban érdekelte, hogy a combjaim közé
jusson.
– Mit tudsz a barátairól?
– Beszélt Hepelről...
– Tudod, hogy Hepel eltűnt? – szólt közbe Valu.
– Eltűnt? Lehet, hogy elmenekült.
– Hallottál arról, hogy Lamna, Felima és Intef, az orvos mind meghaltak?
Nesratta elfintorodott.
– Lamnára Ipumer azt mondta, hogy kövér és buja. Felimát sokkal jobban kedvelte. Még
ellenem is megpróbálta felhasználni. Nem mintha érdekelt volna.
– Voltak barátai ezeken kívül?
– Senki. Megkérdeztem, van-e pártfogója Thébában, de azt mondta, nincsenek.
– Hazudott – csattant fel Amerotke. – Volt valaki, akivel az Olajlámpások utcájában
találkozott. Egy Hórusz-álarcos férfi.
– De hát az én voltam!
Amerotke hátradőlt.
– Hölgyem, ez hazugság.
– Bíró uram – Nesratta elmélyítette a hangját, hogy férfihangnak tűnjön, szemei vidáman
csillogtak –, lehet, hogy gyönyörű testem van, de épp eleget hallgattam már apámat. Ha csuklyát
és álarcot viselek és nincs rajtam paróka, miért ne tűnhetnék férfinak? – előrehajolva folytatta. –
Férfiasabb tudok lenni, mint sok férfi, akit ismerek. Ez így van, Valu uram.
– Miért volt szükséged arra, hogy szobát bérelj az Olajlámpások utcájában?
– Hogy találkozhassam a szeretőmmel. Nem volt nehéz. Nézd csak a családunkat: anyám az
ágyon fekszik, hasában legalább egy korsó borral, Pesedu tábornok meg igyekszik megölni
minden madarat, ami a szeme elé kerül. Kinek hiányoznék, ha egy-két órára kiszököm?

Amerotke felállt, hogy kinyújtóztassa elzsibbadt lábát. Az egyik nyitott ajtóhoz ment és
kinézett a kertre. A gránátalmafák közt szolgák tevékenykedtek. A bíró lehunyta a szemét és
belélegezte a meleg, édes levegőt.
– Bíró uram!
Amerotke nem figyelt Valura. A ragyogó kék eget nézte. Mi van akkor, gondolta, ha ez a fiatal
lány, aki gyűlöli az apját és mindent, ami a katonákkal kapcsolatos, felelős ezekért a
gyilkosságokért? Nesratta erős akaratú és találékony. Elképzelhető, hogy ő támadta meg
Nebamunt a sikátorban, ő surrant be a Vörös Kápolnába vagy úszott át Ruah tábornok kerti taván.
Még az is lehet, hogy fekete csuklyás köpenybe öltözve ő volt a rejtélyes íjász. Saját bevallása
szerint akkor járt ki-be a házból, amikor csak akart. Lehet, hogy megölte Ipumert, mert ráunt a
férfira. De miért ölte volna meg Baletet és Ruaht? Valami rejtett haragot táplált irányukban? A
saját apját is megvetette, és örült neki, hogy Karnak tábornok házassági terveiből nem lett semmi,
de miért? Amerotke megfordult és lassan visszament székéhez.
– Hölgyem, mikor az olajlámpásüzlet feletti szobátokban vagy a ligetben találkoztál a
szeretőddel, miről beszélt Ipumer?
– Amiről minden férfi. Hogy ő milyen jó, milyen erős, milyen okos, milyen jó szerető...
Eleinte tetszett. Még ahhoz is elég öntelt volt, hogy a közös jövőnkről beszéljen, hogy hogyan
fog beszélni az apámmal erről. Mondtam neki, hogy ne legyen bolond.
– Tehát – szólalt meg Valu, térdére csapva – meglepetésként érte, amikor visszautasítottad ?
– Természetesen.
– Gondolom, megpróbált fenyegetőzni vagy zsarolni.
– Természetesen – felelte a lány nyíltan. – Az arcába nevettem. Mivel akar zsarolni? Azzal,
hogy elmondja az apámnak, aki már úgyis mindenről tud ?
– Mégis visszajött.
– Persze, Valu uram. Azt hitte, meg fogom gondolni magam.
Nem volt rá okod, hogy megmérgezd Ipumert, gondolta Amerotke. Tényleg nem érdekelt, mi
van vele.
Nesratta ruhájának egy laza szálát húzkodva ült helyén.
– Már vártad Ipumer fenyegetéseit, ugye? – kérdezte a bíró.
Nesratta felemelte a fejét és Amerotkéra kacsintott.
– Persze. Bármit megtettem volna, hogy apámat megszégyenítsem.
– Térjünk vissza Ipumerre. Semmit nem mondott életének korábbi szakaszáról?
– Nagyon keveset, leszámítva a dicsekvéseit. Csak annyit mondott el, hogy írnok, hogy a
szülei már nem élnek, és hogy azért jött Thébába, hogy megcsinálja a szerencséjét.
– Másról is beszélnetek kellett. Ipumer a Háború Házának írnoka volt, apád pedig híres
tábornok.
– Ó, igen, beszélt Dél Párducairól – mondta a lány gúnyosan. – Milyennek találod őket,
Amerotke uram? Tudod, hogy apám nem kedvel téged, és gyűlöli, hogy beleütöd az orrod a
dolgukba, ahogy a többiek is. Azt hiszik – köpte a szavakat Nesratta –, hogy az Isteni Úrnőnek
nem lett volna szabad megengednie, hogy Ipumer halálának ügye a Két Igazság Csarnokába
jusson.
– Ők sem állnak a törvény fölött.
– De ők azt hiszik magukról – a lány előredőlt. – Mondjak valamit, Amerotke uram? Gyűlölik,
hogy egy nő uralkodik fölöttük.
Amerotke hallotta, hogy Valu felszisszen, de nem foglalkozott vele. Nesratta arra mutatott rá,
hogy árulás lehet a háttérben.
– Ezt tudtátok, nem? – kérdezte a lány, és gúnyosan elkerekítette szemeit. – Karnak fajtája,

amint Hatsepszut előtt bókol és a fáraónő kecses lábujját csókolgatja! Nem támogatták valami
lelkesen, amikor trónra került.
– A hadsereg egyes alakulatai így voltak ezzel – felelte Amerotke tömören –, de az Isteni Úrnő
megmutatta nekik, hogy éppen olyan nagy harcos, mint atyja volt egykor.
– Igen, és ez mentette meg a csinos kis nyakát. Az egyik legnagyobb Mitanni ellen aratott
győzelem a történelmünkben. Ennek ellenére még mindig nem kedvelik.
– Hűséges alattvalók – vetette ellen Valu.
– Nos... – Nesratta a fejét ingatta, jelezve, hogy nem minden az, aminek látszik. – Dél
Párducainak csapata nem az a testvéri társaság, aminek mutatja magát. Hallottam a
beszélgetéseiket. Tudod, hogy minden hónapban egyszer együtt vacsoráznak valamelyikük
házában? Ömlik a bor és szaporán forognak a nyelvek. Hallottad a legendát, ugye?
Amerotke megrázta a fejét.
– Hölgyem, mi köze van mindennek Ipumerhez?
– Minden. Van egy legenda azokról a Skorpió-kelyhekről, amiket a hükszósz táborban
zsákmányoltak. Amikor apám meghal, az ő kelyhe is visszakerül Széth templomába. Ugyanakkor
van egy jóslat, hogy minden kehely együtt lesz, és visszakerül a fáraóhoz, mikor Thébában egy
nagy hatalmú nő uralkodik.
– Sosem hallottam még erről.
– Nem is fogsz, de Ipumer hallotta, mivel a Háború Házában dolgozott írnokként. Tudtad,
hogy Karnak tábornok véget akart vetni ennek a hagyománynak? És hogy mikor Baletet
meggyilkolták, még az is megfordult a fejükben, hogy talán az Isteni Úrnő keze van a dologban?
Amerotke nem mutatta ki, mennyire meglepte és bosszantotta, amit hallott. Most már tudta,
miért foglalkozik Hatsepszut ennyit az üggyel. Ha a gyilkosságsorozat folytatódik, a gyanú keze
őrá mutat majd, és a papok nyelve, ami mindig kész a fecsegésre, megered. "Hogy lehet, hogy
Théba hősei nyugodtan élhettek és természetes halállal hunytak el, míg Hatsepszut nagyapja, apja
és féltestvére uralkodott, de amint Hatsepszut trónra lépett, többen is borzalmas halállal haltak
meg?", fogják kérdezni.
– Honnan tudod mindezt? – kérdezte Amerotke.
– Ipumer látott bizonyos leveleket, bizalmas jelentéseket. Drága írnokom meglehetősen
kíváncsi volt. Úgy tűnik, Karnak tábornok írt az Isteni Úrnőnek, azt kérve, a kelyheket adják
vissza a hősök családjainak.
– Gondolom, Ipumer olvasta az Isteni Úrnő válaszát is.
– Nem az övét, hanem a szeretőjéét, a kőműves Szenenmutét.
– Vigyázz a nyelvedre! – szólt rá nyersen Valu.
Nesratta elfintorodott.
– Miért, Valu uram? Bajba kerülök miatta? – hátravetette fejét és felnevetett.
– Beszélt Ipumer valaha is Dél Párducairól, a Széth ezred tetteiről?
– Ó igen, egyszer azt mondta, dicsőségük egy nő halálán alapul.
– Elítélte őket?
– Néha gúnyosan beszélt róluk, de nem gondolta komolyan. Nem volt kém vagy a fáraó
ellensége. Csak egy ember volt, aki az örömeinek élt, mint egy kismajom, aki mindig csínyre
kész. Beszélt Sisnakról, a Vörös Kápolna papjáról, meg hogy szerette a feleségét felajánlani a
látogatóknak, és hogy nagy hőseink némelyike ki is használta ezt. Apám is ezek közé tartozott.
Tehát, uram – Nesratta végigsimított a homlokán –, nem tudok többet mondani. Ipumer valaha
szeretett engem, viszonyom volt vele, aztán meghalt.
Amerotke úgy érezte, a lány körbe-körbe vezeti őket. A hazugság lehető legjobb fajtáját
mondta, azt, amibe jó adag igazság is keveredik. Hogy válogathatja szét a búzát és az ocsút?

Oldalra vetett pillantásával meggyőződött róla, hogy Valu, a fáraó szeme és füle éppilyen zavart.
– Ügyész uram – mondta Nesratta –, arra gondoltam, megkérem a fáraót, hogy mentsen fel.
Lehet, hogy Ipumer idejött, találkozhatott egy nővel, de arra nincs bizonyíték, hogy én
találkoztam vele, megcsókoltam vagy mérget kevertem az ételébe vagy italába. Ipumernek voltak
más barátai is Thébában. Honnan tudhatjuk, hogy nem látogatta meg Intefet, az orvost, vagy... –
kis szünetet tartott, ajkába harapva –, azt az özvegyet, Felimát?
Amerotke biztos volt benne, hogy Nesratta majdnem szajhának nevezte Felimát, de még
időben elhallgatott. Kíváncsi volt, mi ennek a gyűlöletnek az oka.
– Találkoztál valaha is Felimával? – kérdezte hirtelen.
– Soha.
– És Inteffel, az orvossal?
– Miért kellett volna?
Amerotke felállt.
– Hölgyem, magunkra hagynál minket egy kis időre?
– Boldogan – felelte a lány, azzal felkelt, minkettőjük felé meghajolt és kisiklott a kertbe
vezető ajtón.
Valu hangosan felsóhajtott.
– Meg kell szüntetnünk ezt az ügyet. Ez a lány olyan ravasz, mint a róka, és éles a nyelve, akár
a kobráé. Nem bizonyítható, hogy köze volt Ipumer halálához. Saját bevallása szerint nem
érdekelte, hogy az írnok él-e vagy meghalt. Csak az érdekli, hogyan tudná megalázni az apját.
– Hazudik – jelentette ki Amerotke. – Amit mondott, abban semmi olyan nem volt, amit
bizonyítani tudnánk. Amennyire tudjuk – Amerotke lehalkította hangját –, még az is lehet, hogy ő
hozta Ipumert Thébába. Végül is mi alázhatná meg Pesedut és társait jobban, mint ha egyikük
lánya odaadja magát ellenségük fiának? És amit mondott, az mind logikusan hangzik. Ipumer
jóképű és mézesmázos beszédű fiatalember volt. Majdnem egy évig járt ehhez a házhoz. Lehet,
hogy valamelyik szolgálólány megkedvelte, Ipumer pedig elfogadta felajánlkozását. Ez remek
módot nyújtott arra, hogy Nesratta kémkedjen korábbi szeretője után.
– Majd meglátjuk – Valu hangja kezdett mogorvává válni. – Amerotke uram, vizsgáljuk meg a
bizonyítékokat. Hívd vissza a szolgálólányt.
Amerotke kiment a kertbe. Nesratta egy virágos lugasban ült, és azonnal engedelmeskedett:
hívatta a szolgálólányt, aki bement a szobába. Amerotke ült és figyelte, ahogy Valu kivallatja a
lányt, aki szemmel láthatóan halálra volt rémülve, de kitartott története mellett. A
megvesztegetési kísérletek, az ígéretek és fenyegetések mind kudarcot vallottak: a lány váltig
állította, hogy úrnője nem hagyta el a szobát azon az éjszakán, és hogy húga, aki rémálomból
riadt fel, bement hozzá. A szolgálólány számtalanszor kinyitotta az ajtót, hogy benézzen: Nesratta
mélyen aludt az ajtóhoz közel, az ágy szélén. Valu feladta és elbocsátotta a lányt.
– Szándékozol még valamit tenni?
– Ideje, hogy beszéljünk Vemszit úrnővel és Nesratta húgával, Kheajjal.
Nesratta ebbe is beleegyezett, de amint távozni akart a szobából, kopogtatást hallottak. Egy
kamarás sietett be, bejelentve, hogy Karnak tábornok megérkezett.
Tizedik fejezet
Pesedu tábornok halála közel volt. Ő erről még nem tudott, az istenek engedélyeztek még neki
egypár boldog órát, mielőtt kája elindult nehéz útjára nyugat felé. Pesedu tábornok semmit nem
szeretett jobban, mint ha egyszerű tunikába öltözve, lábán sarut viselve vadászni indulhat

csónakján a Nílus elhagyatott folyószakaszaira. A széles, mély merülésű csónakot Pesedu
hajóorrban ülő szolgája irányította. Pesedu középen ült hálóktól, kosaraktól és bumerángoktól
körülvéve, ez utóbbiakra Széthhez, Oziriszhoz és más istenekhez szóló imákat írtak, hogy
szerencsét hozzanak. Pesedu élvezte a reggelt. A csónak messze maga mögött hagyta a várost,
mire elértek a tábornok kedvenc vadászterületére, szemben Bész romos templomával. A békés
csendben csak a vízcsobogás hallatszott, időnként a papiruszrengetegek sűrűjében lakó vízilovak
bömbölése és olykor az, ahogy egy-egy krokodil a vízbe csobban. Ezek a hüllők néha kiúsztak a
partra, hogy sütkérezzenek a napfényben, és utána hűsöljenek a fák árnyékában.
Pesedu visszaemlékezett gyerekkorára, arra, amikor apja kihozta ide és megtanította
bumeránggal vadászni. Még egy macskájuk is volt, amelyet arra idomítottak, vigye oda nekik az
elejtett madarakat. Pesedu lehunyta a szemét. Hosszú, napfényes napok! Ami az igazat illeti,
szívesebben emlékezett gyerekkorának csendes, békés napjaira, mint felnőttkorának zűrzavaros
idejére.
Pesedu megmarkolta az egyik bumerángot és szeme elé emelte kezét, hogy ne süssön bele a
nap. Lehet, hogy partra kellene szállnia és menedéket keresnie a hőség elől, de annyira jól érezte
magát távol örökké síró feleségétől, bajtársai csendes szemrehányásaitól és mindenekfelett
kemény szívű leányától, Nesrattától, attól a félelmetes kis boszorkánytól. Ha Pesedu valaha is
átkozódott, hát elátkozta azt a napot, amikor nagyobbik lánya megszületett. Már Nesratta
kisgyerekkora óta folyamatos összeütközésben voltak: a lány önfejű volt, lázadozó és örökké
gúnyolódott apja hőstettein. Széth ezredének dicsősége, Dél Párducainak győzelmei semmit nem
jelentettek neki. Amióta felnőtt, csak bajt okozott, hol ezzel flörtölt, hol azzal kezdett ki, nagy
szemeket meresztett minden nem hozzáillő fiatalemberre, akivel csak találkozott. Karnak
kordában tudta volna tartani. Pesedu el tudta volna érni, hogy a lány beleegyezzen a házasságba,
de aztán jött ez a nagy botrány, a megaláztatás, végül az a nyomorult Ipumer. Pesedu
elhessentette a zümmögő legyeket, amelyek lakmározni akartak zsákmányából.
– Gazdám!
A hang kizökkentette gondolataiból. A szolga a sűrű papiruszrengeteg felé mutatott, a
szellőben lengedező papirusznádakra, amelyek mindig úszó erdőre emlékeztették Pesedut.
– Mi az? – mordult fel a tábornok.
– Közelebb menjünk?
Pesedu bólintott, aztán lábát megvetette a csónak szorosan összekötött papirusznádakból
készült fenekén. Figyelte, ahogy mocsári madarak egy csapata felszáll és az egyik madár a
papiruszok fölött repkedő pillangókat üldözi, majd figyelmét elvonta egy másik madár, amint
hosszú csőrével egy virág kelyhét piszkálja.
– Kíváncsi vagyok, mi riasztotta fel őket, gazdám.
– Valószínűleg egy menyét – morgott Pesedu.
Becserkészte zsákmányát és eldobta a bumerángot, ami telibe találta a madarat és elegáns
kanyarral visszatért hozzá. Pesedu büszke volt ügyességére. A szolga figyelte, hol esik le a
madár, a tábornok pedig elégedetten felmordult, ahogy bal kezével elkapta a visszaérkező
bumerángot. A szolga odaevezett és egy hálóval kihalászta a madár testét, majd átnyújtotta
Pesedunak, aki szemügyre vette, megcsodálva ragyogó tollait, mielőtt a többi közé dobta.
– Visszaevezzek a folyó közepére, gazdám?
– Mindjárt.
Pesedu komoran elmosolyodott. Szolgája idegesnek tűnt, valószínűleg félt a nádasban tanyázó
vízilovaktól és a hatalmas, hosszú orrú krokodiloktól, amelyek, ha teleették magukat, a hűvös
nádasba húzódtak és nem mentek vissza a folyóra, amíg ki nem melegedtek vagy vadászni nem
akartak.

Pesedu óvatosan egyensúlyozott. Legszívesebben egész nap itt maradt volna, és azon tűnődött,
marad is. Ki fenyegethetné itt? Jól fel volt fegyverkezve, erős volt és bátor. Eszébe jutott
Amerotke figyelmeztetése és elmosolyodott. Az a hivatalnok neki nem fog parancsolgatni.
Pesedu leült, mert elzsibbadt a lába. Egy dologban egyetértett Amerotkéval, legalábbis féligmeddig. A gyilkosnak, aki vadászik rájuk, valami köze kell, hogy legyen Széth ezredéhez, bár ezt
Pesedunak nehezére esett elfogadnia. Felvette szalmakalapját, hogy védje kopasz fejét a naptól.
Igen, egész nap itt fog maradni, aztán visszamegy a városba és meglátogatja Anubisz templomát.
A szeme megakadt egy fiatal, karcsú heszeten: azok a hosszú lábak, vékony derék és azok a
gyönyörű, formás mellek! Igen, meg fog fürödni és hagyja, hogy a lány segítsen ebben, aztán
megisznak egy kupa bort az egyik kis kocsmában a templom közelében.
Felbődült egy víziló és a tábornok összerezzent. Nád reccsent, valaki járt a papiruszligetben. A
szolga riadtan pillantott hátra válla fölött.
– Pesedu tábornok, vissza kellene mennünk a folyó közepére.
Pesedu beleegyezett. A szolga fürgén megfordította a csónakot és elindultak. A szolga minden
erejével evezni kezdett, és hamar kijutottak a sűrűből. Pesedu balra nézett és megfagyott a vér az
ereiben. Pár méternyire velük párhuzamosan egy másik csónak ért ki a nádasból; egy ember
evezett, a másik feléjük fordulva térdelt. Pesedu elborzadva nézte, ahogy a térdeplő férfi felemeli
íját. Egy nyílvessző süvített feléjük és elsuhant a tábornok és szolgája közt. Pesedu gyorsan a
csónak aljába nyúlt, felkapta íját és felemelte. A két sötét alak olyannak tűnt, mint az alvilág
halottfalói. Újabb nyíl hasított a levegőbe, és Pesedu szolgájának torkába fúródott. A szolga
haláltusájától rázkódni kezdett a csónak. Pesedu megpróbálta elkapni az evezőt, ami kiesett
szolgája kezéből, de túl későn, az a folyóba esett, a szolga pedig hátrahanyatlott, szemei
mozdulatlanul meredtek az égre.
Pesedu felemelte íját, a következő nyílvessző azonban olyan erővel találta mellbe, hogy
beleesett a vízbe. A fájdalom borzalmas volt, és a tábornok látta, ahogy vére vörösre festi a vizet,
kezei és lábai elgyengültek, szája megtelt vízzel. Miközben megpróbált hasra fordulni, észrevette
a krokodilokat, amelyeket felriasztott a mozgás és a vér szaga, és már közeledtek a parton, hogy
csendesen a vízbe ereszkedjenek.
Amerotke és Valu ugyanabban a helyiségben találkoztak Karnak tábornokkal és Nebamunnal,
ahol Nesratta úrnőt vallatták.
– Hallottam a benneteket ért támadásról – Karnak leült, intve Nebamunnak, hogy hozzon
magának egy széket. – Ki lehetett az?
– Miről beszélsz? – kérdezte Valu.
– Megtámadtak minket az idefelé vezető úton – magyarázta Amerotke. – Egy rejtélyes
orgyilkos. Három vagy négy nyilat lőtt ki.
– Rád?
– Nem, ügyész uram, Nebamunra – Amerotke elmosolyodott, mikor a szolga leült gazdája
mellé. – Ő azonban sértetlenül elmenekült.
– Nem volt nagy teljesítmény – mondta Nebamun. – Az aljnövényzet kusza, a fák sűrűn
állnak. Pár percen belül látó- és hallótávolságon kívül tudtam kerülni.
– Ki lehetett az? – ismételte Karnak.
– Nem tudom – felelte Amerotke mérgesen
– Ez egyvalamit bizonyít – Karnak ruhájának egy rajtjával játszadozott. – Én, Heti és Thuro a
házamban tartózkodtunk, amikor ez történt. Nebamun veletek volt... – Karnak elhallgatott és
vádlón nézett Amerotkéra.
– Ott van még Pesedu tábornok.

– Ő a Níluson vadászik – felelte Karnak bágyadtan. – A bolond olyan messzire ment, hogy
nem találtuk meg.
– De itt van a lánya – mondta jelentőségteljesen Valu.
Karnak durván felröhögött.
– Az isteni Hatsepszut is harcos – ugratta Valu.
– Azért jöttem ide, hogy Peseduval találkozzam, te meg újra vallatóra akarsz fogni, Amerotke
úr?
– Újra és újra meg fogom tenni, uram, amíg az igazság ki nem derül. Igaz, hogy Nesratta úrnő
vőlegénye voltál?
– Gondoltam rá, hogy feleségül veszem.
– És mi történt?
– Meggondoltam magam.
– Miért?
– Nem kedvelem a lányt.
– Miért nem?
Karnak elmosolyodott.
– Messziről felismerem a jó lovat és a jó asszonyt, és sosem tévedek. A lánynak viszonya volt
Ipumerrel...
– Neked ez nem tetszett?
– Persze hogy nem. Egy nő vagy úrinő vagy szajha, ez a két lehetősége van, Amerotke –
Karnak széttárta karjait. – Találkozgatott Ipumerrel, nem? Lefeküdt vele, nem? Nem igaz, ó fáraó
szeme és füle? – fordult Karnak Valuhoz.
– Annak alapján, amit elmondott, találkozgatott vele – felelte az ügyész tapintatosan –, és
álruhát öltött, férfinak tettetve magát, arcán Hórusz-álarcot viselve.
Karnak felháborodottan horkantott.
– Pesedunak keményebb kézzel kellett volna fognia. A lány megérdemli, hogy eltemessék a
Vörös Földön, nem, Nebamun?
A szolga, aki türelmesen állt mellette, bólintott.
– Mondtam már neked, uram, a hozzá hasonló lány nem illik a magadfajtához.
– Mi a helyzet az Isteni Úrnővel? – váltott témát Amerotke.
– Mi van vele? Örvendezem, mikor arca rám mosolyog.
Az illem által előírt válasz hangzott el Karnak ajkáról, de szemében gúnyos fény csillogott.
Az, ahogy székében terpeszkedett, sokatmondón árulkodott királynője iránti igazi érzéseiről.
– Beszéltél... – Amerotke felpillantott a vörös napsugarakkal és ezüstcsillagokkal díszített
mennyezetre.
– Gyerünk már, ember, mit akarsz mondani?
– Beszéltél az isteni Úrnővel a Skorpió-kelyhekről?
– Igen. A kelyheket vissza kellene adni a hősök családjainak. Ez sokkal nagyobb elismerés
lenne.
– Tehát ennek semmi köze nincs a legendához? – kérdezte Amerotke. – Arra a legendára
gondolok, hogy mikor a kelyhek újra együtt vannak, Thébát egy hatalmas királynő uralja?
– Én nem törődöm a legendákkal, Amerotke, csak a tények érdekelnek. A kelyheket az Isteni
Úrnő nagyatyja adományozta a hősöknek. Illő lenne, hogy náluk is maradjanak – Karnak
kiegyenesedett ültében. – Megpróbáltam arra is rámutatni, hogy hiba... – Karnak még időben
észbe kapott –, mármint megpróbáltam meggyőzni az Isteni Úrnőt – mondta gyorsan –, hogy
építtethetne megfelelőbb emlékművet is a hadsereg, Széth ezrede és Dél Párducai számára.
Erről van tehát szó, gondolta Amerotke: Karnak nagyon bátor harcos, de ugyanakkor

könyörtelen és öntelt ember is. Nem tetszik neki, hogy Hatsepszut személyében egy fiatal nő ül a
trónon, és minden alkalmat ki fog használni, hogy megszégyenítse vagy támogatásáért cserébe
még többet kérjen. Úgy ült székében, mint egy fáraó, és csak azért válaszolgatott Amerotke
kérdéseire, mert ha nem teszi, Hatsepszut maga elé idézi az Évmilliók Házába és ragaszkodik
hozzá, hogy működjön együtt velük.
– Pesedu tábornok ostoba – jelentette ki Amerotke, hátradőlve székében. – Mikor Ashiwa
oázisánál jártunk, figyelmeztettem, ahogy most téged is figyelmeztetlek, Karnak tábornok: a
Széth-hívő nem nyugszik, míg mindannyiótokat holtan nem lát.
– Ahhoz engem is meg kell ölnie, nemde, Amerotke? – ezzel Karnak felállt és kisétált.
Nebamun bocsánatkérőn mosolygott, meghajolt és gazdája után sietett.
– Szereztél magadnak egy ellenséget – mosolyodott el Valu.
– Nem érdekel – Amerotke az ajtót nézte. – Karnaknak nehezére esik, hogy fáraónk festett
körmű lábujjait csókolgassa. Ha a helyedben lennék, ó, fáraó szeme és füle, szemmel tartanám
Karnak urunkat.
A mosoly eltűnt Valu arcáról.
– Gondolod, hogy áruló?
– Nem, csak olyan ember, aki saját magán kívül mindenkit gyűlöl. Ez nagyon veszélyessé
teszi.
– Gondolod, hogy esetleg ő a gyilkos?
– Kinek a gyilkosa? Ipumeré? Mondhatnám, hogy neheztelhetett egy Ipumerhez hasonló
senkire, de ha egyszer nem törődött Nesrattával, miért érdekelte volna?
– És Balet úr és Ruah?
– Az lehet – Amerotke öklével a combjára csapott. – De a kérdés az, hogy miért!
Valu lehajtotta a fejét, idegesen toporgott.
– Van valami mondanivalód, Valu uram?
A főügyész nem nézett Amerotke szemébe.
– Üzenetet hoztam az Isteni Úrnőtől. Kétlem, hogy ez az ügy visszakerül a bíróság elé.
– Dehogynem fog – torkolta le Amerotke. – Amit elkezdtem, azt be is fejezem. Ha az Isteni
Űrnő jelen kíván lenni, joga van hozzá.
– Ez a válaszod?
– Ez az egyetlen válaszom, Valu uram. Most ideje, hogy kérdéseket tegyünk fel Nesratta
anyjának, Vemszit úrnőnek.
Valu, miközben azon tűnődött, hogyan fogja Amerotke válaszát átadni a fáraónak, felállt és az
ajtóhoz ment. Pár elsuttogott szót váltott a várakozó kamarással, majd visszaült Amerotke mellé.
– Ez az ügy egyre különösebb – suttogta.
– Mire gondolsz?
– Várj, és meglátod – felelte rejtélyesen Valu. – Azt azonban elmondom neked, Amerotke
uram, hogy ha neked és Nofret úrnőnek vannak titkaitok, én a ti helyetekben jól vigyáznék rájuk.
Hihetetlen, mit meg nem tudhatsz a szolgák fecsegéséből.
Az ajtó kinyílt és Vemszit úrnő besietett. Köszöntötte őket, majd lerogyott a székbe. Kövér,
nagy tokájú asszony volt, arca erősen festve, nyakában és ujjain ékszerek ragyogtak. Élénk színű
stólát viselt fehér ruhája fölött, de ruhája még így is átlátszó volt, kivágása felfedte telt melleit,
melyeket időnként egy kis parfümösüvegcséből megnedvesített. Izgatott volt és egyre
fészkelődött székében, türelmetlenül várva, hogy távozhasson.
– Igazán... igazán nem tudom, mit szeretnétek – jelentette ki, fekete szemeinek pillantása
Amerotkéról Valura rebbent. – Csak a férjem jelenlétében hallgathatnátok ki. Bárcsak már
visszatérne. Épp elég baja van, de mindig a kedve után kell mennie.

– Aznap éjjel is így volt, amikor Ipumer meghalt? – kérdezte Amerotke.
Vemszit teste elernyedt.
– Mi köze van ennek Ipumerhez? Csak a ház közelébe jöhetett, be sosem engedtük.
– Van befolyásod Nesratta úrnőre? – kérdezte Amerotke.
– Nem sok – Vemszit bosszankodva elbiggyesztette ajkát. – Makacs szívű és makacs lelkű
leány. Egy napon még ő okozza a halálunkat.
– Hol volt Pesedu úr aznap éjjel, amikor Ipumer meghalt?
– Pesedu úr... – Vemszit lesütötte a szemét. – A férjem nem volt itthon, üzleti ügyeit intézte.
Hajnalig nem tért haza. Ez gyakran előfordul.
– Te pedig, hölgyem, a hálószobádban tartózkodtál?
Vemszit felemelte a fejét. Ijedtnek tűnt, úgy kuporgott a székben, mint egy kiscica.
– Arra célzol, hogy én találkoztam Ipumerrel?
– Lehetséges – mondta Valu gúnyosan. – Ipumer könnyen belopta magát a női szívekbe, és
lehet, hogy tetszettek neki a gyönyörű, érett nők.
Vemszit vihogni kezdett. Amerotke rájött, hogy a főügyész sokat tud erről az asszonyról.
– Válaszolj Amerotke úr kérdésére – mondta nyájasan Valu. – Elhagytad a hálószobádat akár
egyszer is? Egyedül voltál ott?
– Van rá tanúm – suttogta Vemszit. Továbbra is lesütötte szemét, nem volt hajlandó felnézni.
– Könyörgöm, uraim, ne szégyenítsetek meg.
– Ki a tanúd?
– A szolgálóm, Ita. Ő a szobalányom – tette hozzá Vemszit sietve. – Pesedu uram gyakran
távol van. Féltem...
Amerotke arca nem mutatott érzelmeket. Vemszit válasza épp eleget mondott el. Gyakran
hallott róla, hogy a thébai hölgyek körében megesik az ilyesmi. Nofret rátapintott a lényegre,
szaftos botrány húzódott meg az úri társaság életének felszíne alatt.
Vemszit összeroskadva ült helyén.
– Kérem! – suttogta. – Bármire megesküszöm, és Ita is. Egész éjjel együtt voltunk. Olyan
nehéz – zokogott fel. – Pesedu úrral élni nem könnyű. A lányaim a saját világukban élnek.
Magányos voltam és féltem.
Amerotke kinyújtotta kezét és megfogta az asszony kövérkés ujjait. Szíve mélyén tudta, hogy
az asszony igazat beszél. Nem tudta elképzelni Vemszitet, amint a sötétben osonva kilopózik egy
árnyas ligetbe, hogy egy Ipumerhez hasonlóval szerelmeskedjen. Ennek az asszonynak elege volt
a férfiakból.
– Hölgyem, ne aggódj emiatt. Amit elmondtál nekünk, nem hangzik el a bíróságon, írásos
feljegyzés sem készül róla. Aggódsz a férjed miatt?
Vemszit felpillantott. Könnyei fekete patakokká változtatták szemfestékét.
– Nemsokára visszatér – nyugtatta meg Amerotke –, ne lásson téged ilyen állapotban. Most
szeretném látni a fiatalabb lányodat, Kheajt.
– Ő ártatlan – sírta Vemszit.
– Tudom, de ki kell hallgatnunk.
Vemszit fújt egyet, sóhajtott, aztán lassan, akár egy alvajáró, felkelt és kiment.
– Mondtam neked – suttogta Valu. – A szolgák fecsegése értékesebb a gyöngynél! Hiszel neki
ugye, Amerotke?
– Az istenek vigyázzanak rá! Ez a nő a saját családja elől bujkál.
Amerotke elhallgatott, ahogy nyílt az ajtó és besurrant Kheaj. Karcsú, bájos lány volt, haját kis
kontyban viselte. Nem hasonlított sem az anyjára, sem a nővérére. Nagy, kifejező szemei voltak
és kedves arca. Az, ahogy mozgott és ült, Amerotkét egy őzikére emlékeztette. Nem mutatott

félelmet, elkerekedett szemmel nézett a két hivatalnokra. Egyszerű ruhát viselt, egyik csuklóján
egy arany karperecet. Gyűrűk nem díszítették ujjait.
– Kheaj a neved? – kérdezte Amerotke.
– Igen, uram.
– Hány éves vagy?
– Tizennégy, uram.
– Szereted édesanyádat?
Halvány mosoly tűnt fel a lány arcán.
– És Pesedu urat?
A mosoly eltűnt.
– És a nővéredet, Nesrattát?
Kheaj arca felragyogott, ez megfelelő válasz volt Amerotke kérdésére.
– Nesratta nagyon bátor – suttogta Kheaj. – Mindig megvéd apától. Kölcsön szokta adni az
ékszereit, és mindig meghallgat. Nem olyan önfejű, amilyennek mutatja magát. Nagyon sokat
szenvedett – Kheaj az ajkába harapott, mintha túl sokat elárult volna.
– Szenvedett? – kérdezte Amerotke.
– Ó, semmi, csak szívügyek.
– Szerette Ipumert?
– Nem, csak érdekesnek tartotta. Azt hiszem, csak azért törődött vele, hogy elkeserítse
apánkat.
A válasz olyan hűvös volt, hogy Amerotke elnevette magát.
– Gyakran találkozott Ipumerrel a városban?
– Néha, amikor vásárolni mentünk.
– És éjszakánként?
– Néha, de aztán abbahagyta. Azt mondta, Ipumer már untatja és idegesíti. Néha aggódott is
emiatt.
– Aggódott?
– Nem tudom, miért. Megunta Ipumert és nem tetszettek neki a fenyegetései.
– Találkoztál Ipumerrel akár egyszer is? – kérdezte Valu.
– Néha, amikor Nesratta és én a városba mentünk. Rendszerint leültek az egyik kis borozóban,
távol az emberektől.
– Miről beszélgettek?
– Nem figyeltem. A kertben üldögéltek, a fák alatt. Rendszerint kettesben hagytam őket, úgy
tettem, mint aki el akar menni a halakat és a virágokat nézegetni. Azután, amikor elment,
Nesratta és én folytattuk a vásárlást.
– Mi történt aznap éjjel, amikor Ipumer idejött? – kérdezte Valu. – A nővéredet azzal
vádolják, hogy megmérgezte.
– Ő nem tehette – Kheaj arcán ugyanaz a makacsság tűnt fel, ami Nesrattáén. – Rémálmaim
voltak, arról álmodtam, egy nagy vörös denevér és egy krokodilember jön a mocsárból a
kertünkbe. Sikítozva ébredtem fel. Apa nem volt itthon, anya pedig... izé... -Kheaj kecsesen
megvonta a vállát. – Ezért aztán átmentem Nesratta hálószobájába. A szolgálója kinn volt, az ajtó
mellett aludt. Kinyitottam az ajtót és bementem.
– Hány óra volt ekkor?
– Ó, uraim, még nem volt éjfél. A nővérem nagyon kedves. Mellé feküdtem, aztán
beszélgettünk egy ideig. Éberen aludtam, hallottam, hogy a szobalány időnként benyitott, hogy
lássa, minden rendben.
– A nővéred egyszer sem ment ki a szobából?

– Hogy tudott volna kimenni? Éberen aludtam, mert rossz volt a gyomrom.
Valu megtapogatta saját hasát, mintha a betegségnek még a gondolata is a sajátjára
emlékeztette volna.
– Ez minden, amit tudok – a lány őszinte szemekkel nézett rájuk. – Uraim, nem tudok olyat
mondani, amit magam sem tudok.
Amerotke Valura pillantott, aki megrázta a fejét.
– Beszélt a nővéred valaha is Ipumerről? Tudsz valamit az írnokról?
A lány hevesen megrázta a fejét.
– Rendben van.
Amerotke elbocsátotta a lányt, aztán egy ideig csendben ültek a főügyésszel.
– Az Isteni Úrnőnek igaza van – mormolta Valu. – Lehet, hogy Nesratta úrnő gyanús, de
keveset tudunk bebizonyítani. Semmi bizonyíték nincs, ami alapján elítélhetnénk Ipumer
meggyilkolásáért, bár élete hátralévő részében az emberek gyilkosnak fogják tartani.
Amerotke ült és a kertet nézte, aztán zavartan felállt, az ajtóhoz ment, és megkérte a kamarást,
hogy küldje be Szhufojt.
– Mit akarsz tenni? – szólt utána Valu.
– A levéltárba megyek, aztán a Háború Házába – Amerotke megvakarta a homlokát. –
Mindent meg akarok tudni Dél Párducairól és Ipumerről, amit csak lehet. Épp eleget
kérdezősködtünk. Olyanok vagyunk, mint a farkát kergető kutya. A semmiből nem lesz semmi.
Szhufoj!
A törpe bevonszolta magát és mérgesen nézett Amerotkéra.
– Olyan sokáig vártam, ezek meg nem kínáltak se étellel, se itallal.
– És úgy nézel ki, mint aki éhezik – ugratta Amerotke. – Van egy feladatom számodra.
Szeretném, ha lemennél annak a sakálnak a házába az Olajlámpások utcájában.
– Miért?
– Maradj nyugton és megtudod. Intef, az orvos és Felima házát szándékosan a földig égették,
tehát a gyilkos el akart tüntetni valamit. Szeretném, ha kiderítenéd, talált-e valamit az az ember.
Viszed a pecsétemet?
Szhufoj bólintott.
– Pontosan mire vagy kíváncsi, uram?
– Majd rájössz, ha megtalálod. Arra is megkérnélek, hogy menj el ügyész uram hivatalába... a
fáraó szeme és füle házába – tette hozzá némi gúnnyal. – Szeretném, ha újra átvizsgálnád Ipumer
holmiját, hátha találsz közte valami érdekeset.
– Az jó lesz, most azonban – az ügyész felállt, gyomrát markolászva –, szólít a természet,
Amerotke uram. Enyhítenem kell ezeket a görcsöket. Mint mindig, most is saját beleim
nyomorult szolgája vagyok – a főügyész kivánszorgott.
– Láttam valami különöset – suttogta Szhufoj, mikor a főügyész mögött becsukódott az ajtó. –
Az előcsarnokban voltam, és Nesratta úrnő elsietett mellettem. Úgy tűnt, mintha sírt volna, de
ebben nem voltam biztos.
– Nesratta úrnő a rejtély kulcsa – mondta bizalmasan Amerotke. – Ebben biztos vagyok.
Szhufoj, indulj utadra. Ha találkozol a főügyész úrral, kérdezd meg, emlékszik-e valami gyanúsra
Felimával, az özveggyel és Inteffel, az orvossal kapcsolatban.
Szhufoj távozott, Amerotke pedig körülnézett a szobában. Ennyi gazdagság, ennyi kényelem –
és ennyi nyomorúság. Szórakozottan eltűnődött, hol lehet Pesedu. Eszébe jutottak a Vörös
Kápolnában és Széth templomában látott faliképek, és remélte, nem egy újabb gyilkosság képeit
ábrázolták.
Amerotke kilépett a folyosóra.

– Távozni óhajtasz, bíró uram? – kérdezte a kamarás.
– Bíró uram hamarosan távozni óhajt – mosolyodott el Amerotke –, először azonban
szeretném megnézni Nesratta úrnő hálószobáját.
A szolga összevonta a szemöldökét.
– Meg akarom vizsgálni – jelentette ki Amerotke.
A kamarás beljebb vezette a házba, majd fel egy lépcsőn, melyet a Párducok Lépcsőjének
hívott. Amerotke látta, miért hívta így: a falat vadászjelenetek ábrázolásai borították, mindegyik
Széth ezredének egy tisztjét ábrázolta, amint bátran szembenéz a legvérszomjasabbnak látszó
párducokkal. Fölöttük a galéria csiszolt fából épült. Amerotke rájött, hogy a ház egyik
oldalszárnyában járnak. Nesratta hálószobája hátrébb volt, ajtaja mellett kívül egy egyszerű piros
ágy állt. A kamarás kinyitotta az ajtót. A hálószoba gyönyörű volt, tágas és levegős, közepén
óriási mennyezetes ágy, a falak mellett pedig elegáns asztalok, székek és szekrények. Magát az
ágyat fehér függönyök takarták, hogy benn tartsák a hűvöset és kívül tartsák a rovarokat.
Karosszékek és zsámolyok álltak a szobában, asztalok és mosdótáltartók, korsók és tálak. A
sarokban hatalmas strucctollas legyező terült el. Amerotkénak feltűnt, hogy mindenhol jelen volt
a párducmotívum vagy a Széth ezred jelvénye. Nem csoda, hogy Nesratta ennyire utálja.
Otthagyta a kamarást az ajtóban és megkerülte az ágyat. A szemközti falon két nagy ablak
volt, az egyiknek színesre festett ablaktáblái csukva álltak, a másikon farács volt. Amerotke
megragadta a rácsot és észrevette, milyen könnyű kiemelni. Nem törődött azzal, hogy a
szolgának elakad a lélegzete, letette a rácsot maga mellé és kinézett az ablakon. Bal oldalt két
bronzoszlopot vett észre; ideerősíthette Nesratta a kötelet, amit valószínűleg az ágya alatt tartott
egy ládában. Az ablak körülbelül két ember magasságnyira volt egy fallal elkerített, bokrokkal
teli kis kert fölött. Amerotke szemügyre vette a pázsiton átvezető ösvényt, ami a falba épített
kiskapuhoz vezetett. A bíró elégedetten visszahelyezte a rácsot, és visszament a kamaráshoz,
közben észrevette, hogy recsegnek a padlódeszkák.
A házat éppolyan összezavarodottan hagyta el, ahogy érkezett, és egy ideig csak állt a
bejáratnál az árnyékban. Teljesen biztos, hogy Ipumer itt járt a halála éjszakáján, a kertkapuhoz
ment és találkozott valakivel – de kivel? Biztos, hogy Nesratta nem hagyta el a szobáját.
Amerotke biztos volt benne, legalább ebben az egyben, hogy a lány igazat mond, de az
igazságnak csak egy részét.
Háttal dőlt a kapunak és figyelte a halászbárkákat a Níluson. Amerotke kíváncsi volt, kiderítie valaha is az igazságot. Ha Ipumer halálának ügyét nem sikerül megoldania, minden más az
árnyékban marad. Felnézett az égre, eltakarva szemét a napsugarak elől. Szeretett volna
hazamenni, élvezni kertje szépségét, esetleg horgászni tanítani a fiait, de aztán eszébe jutott a
Halál Háza és a szétroncsolt holttestek, melyek igazságért kiáltottak – igazságért, ami nem
várhatott tovább.
Amerotke törökülésben ült a párnákon Maat templomában, hátát a hűvös falnak vetve.
Levetette saruját és rituálisan megtisztálkodott, megmosván kezeit, lábait és ajkát a szent vízben.
A távolból hallotta a templomi szolgák hangjait, ahogy a nap végeztével az esti szertartásra
készültek. A Két Igazság Csarnoka üres volt, eltekintve néhány szolgától, akik a vázákban
cserélték ki a virágokat.
Amerotke felnézett az ezüst- és aranyfestékkel szegélyezett cédrusfa gerendákra, még egyszer
szemügyre vette Maat képét, aztán felsóhajtott. A levéltárban tett látogatása nem volt
eredményes. Az írnokok természetesen emlékeztek Ipumerre, de semmi újat nem tudtak
mondani: szorgalmas, mindig lelkiismeretes fiatalember volt, kevés hibával. A főírnok jobban
aggódott az ifjú Hepel miatt, aki eltűnt, és sem munkahelyén, sem szálláshelyén, sem máshol a

városban nem látta senki.
Amerotke meg volt győződve róla, hogy Hepel halott. A Széth-hívő mindenkit eltüntetett, aki
veszélyt jelenthetett rá nézve, aki kapcsolatot jelenthetett közte és Ipumer között. Hepel, Lamna,
Felima, Intef – mindet megölték, hogy elhallgattassák őket és eltüntessék a bizonyítékokat.
Amerotke egyvalamire rájött: a feljegyzések szerint Ipumer nagyon érdeklődött Széth ezrede és
Dél Párducai iránt. Amerotke kivette azokat az iratokat, melyeket a feljegyzés szerint Ipumer is.
Ipumer mindig azt mondta, érdeklik Dél Párducai, de a hónapok múltával érdeklődése lanyhult.
Ezt leszámítva semmi nem történt.
Amerotke felriadt, mikor kopogtattak az ajtón.
– Gyere be!
Szhufoj és Prenhoe léptek be, mindketten fáradtnak és szomorúnak tűntek. Azonnal
letérdeltek, pár csepp szent vízben megmosakodtak, levetették saruikat, majd ők is az ajtónak
támaszkodtak.
– Időpocséklás volt, gazdám.
Prenhoe kiürítette táskáját a földre.
– Először is, Ipumer holmija – felemelt egy gyűrűt és Amerotke felé dobta. A bíró elkapta és
megnézte: két tekergőző kígyó, középen egy kis gyémánttal.
– Ez Nesrattáé lehet – jelentette ki Amerotke. – Ma is hasonló volt rajta. Biztosan szerelmi
zálogként adta Ipumernek. Van más is?
Szhufoj valamit Amerotke felé csúsztatott a fényes padlón. A bíró felemelte. Brossnak tűnt,
ami megégett a tűzben.
– A Sakál ezt találta Felima házában.
Amerotke a fény felé tartotta a brosst.
– Két gazellát ábrázol – magyarázta Szhufoj. – Ez nem Pesedu úr pecsétje? Ugyanez a kép van
a háza kapuin.
– Igen. Feltehetőleg Ipumertől kapta Felima.
Amerotke letette az ékszert. Szhufoj papiruszdarabkákat tartott elé.
– Ipumernél nem találtam mást, ezek Felima házából valók. Sok port és mindenféle szert
tartott magánál. Valu úr szerint afrodiziákumokat árult.
Amerotke szemügyre vette a megperzselt papiruszdarabokat, amin összetevők listája állt,
aztán letette őket a földre.
– Miért ölték meg az özvegyasszonyt? – kérdezte.
– Elmentem az Olajlámpások utcájába is – fecsegett tovább Szhufoj. – Megkérdeztem a
kereskedőt, lehetséges-e, hogy azt az álarcot nő viselte. Azt mondta, elképzelhető ugyan, de ő
biztos benne, hogy férfi volt.
– Tehát a kérdés: miért hazudik Nesratta?
– A kereskedő azt mondta, az a személy mindig éjszaka vagy félhomályban jött. Nem sokra
emlékezett, de abból, ahogyan járt és beszélt, a kereskedő biztos benne, hogy férfi volt a Hóruszálarc viselője.
– Rendben – mormolta Amerotke –, de Nesratta fürge észjárású és jó színész. Van abban némi
logika, hogy neki és Ipumernek kellett, hogy legyen egy titkos találkahelye. De hát ő és Ipumer
gyakran mentek borozókba is. Nem értem...
Újra kopogtak az ajtón, majd Aszural rontott be, majdnem fellökve Prenhoét. A templomi
őrség parancsnoka bocsánatot kért, aztán sisakjával kezében megállt Amerotke előtt.
– Igazad volt! – kiáltotta. – Óvatosabbnak kellett volna lenniük! A halottszállítók most hozták
be Pesedu tábornok és szolgája maradványait.
– Tessék? – Amerotke feltápászkodott és szorosabbra húzta övét. – Biztos vagy benne?

– Annak alapján azonosították, ami megmaradt belőle: karperecei és bokaperece alapján.
Amerotke visszaült a párnákra.
– Látták, amint a csónakja utas nélkül sodródik – magyarázta Aszural. – A kosarak és
halászhálók tele voltak. Találtak egy tegezt tele nyilakkal, íjat azonban nem. Az evezők is
hiányoztak. Kutatni kezdtek a nádasban, és felfigyeltek egy csapat lakmározó krokodilra. Ami
Peseduból és a szolgájából maradt, elhozták és a Holtak Házába szállították. Egy halász
halványan emlékezett rá, mintha látta volna őket Bész temploma környékén. Nem néztem meg a
holttestet, de azt mondták, mindkettőjüket nyíllal lőtték le.
Amerotke kezeibe temette arcát. Ki lehetett az?, kérdezte magában. Nem tudta, Heti és Thuro
merre jár, de ezt nemsokára ki fogja deríteni. Karnak? Talán. Nebamun? Ő egészen biztosan nem
hagyta el Thébát.
– Mennyire lehetett könnyű kideríteni, merre ment Pesedu halászni? – kérdezte Prenhoe.
– Ezt mindenki tudta – jelentette ki Aszural. – Mindig ugyanazon a folyószakaszon járt.
Karnak úr azt állítja, küldött egy hírvivőt, hogy tudassa vele Ruah halálát, de nem találta meg.
Úgy tűnik, Pesedu szeretett megpihenni vadászat közben...
– Igen – szakította félbe Amerotke –, és persze a part közelébe húzódott, hogy egy fának a
folyó fölé hajló ágai alatt pihenjen, az árnyékban. Nem csoda, hogy nem találták. Szóval Pesedu
halott.
Kíváncsi vagyok, mi történik most az Arany Gazella Házában. Figyeljetek – mondta,
miközben újra felállt –, most egyedül kell maradnom egy ideig, hogy gondolkozzam. Szhufoj,
Prenhoe, legjobb lesz, ha meglátogatjátok Karnak tábornokot, hátha rájött valamire.
– Szenenmut úr keresett téged – mondta Aszural.
– Akkor tovább kell keresnie, nemde? – Amerotke kiterelte őket az ajtón. – Próbáljátok meg
kideríteni többi háborús hősünk hollétét. Derítsétek ki, elhagyta-e valamelyikük Thébát.
Szhufoj és Prenhoe felkapták sarujukat. Szhufoj úgy nézett gazdájára, mintha tekintetével ölni
akarna.
– Fáradt vagyok.
– Nemsokára mehetsz aludni – nyugtatta meg Amerotke. – Közben azonban dolgoznunk kell.
Gyengéden kiterelte őket az ajtón át, aztán hallgatta, ahogy távoznak. A templom
elcsendesedett. Amerotke becsukta az ajtót. Visszaült, a szentélyt nézte és a borzalmas
gyilkosságokon gondolkozott.
Eszébe jutott a módszer, amit egy idős paptól tanult: ülj és gondolkodj, hagyd, hogy a lelked
válassza ki, mi a fontos. Amerotke így tett. Képek jöttek és mentek agyában: kinn, a Vörös
Földön vonszolta magát Dél Párducai mögött; Meretszeger üres sírja ásított felé; feketébe öltözött
nomádok zárták körül őket. Az Olajlámpások utcája és a Hórusz-álarcos alak. A képek jöttek és
mentek. A mozdulatlan arcú Karnak, aztán az élettel és bátorsággal teli Nesratta csípős
válaszaival és éles elméjével. És Kheaj, az őzikeszemű húg. Mindkét lányon látszott, hogy sokat
szenvedett, de mitől? Ipumertől biztosan nem. Valami más bántotta őket, de mi? Amerotke
emlékezett az ágyra Nesratta szobáján kívül. A szolgáló hűséges volt és gondos, de miért aludt
ott? Nesrattát is rémálmok gyötörték? És miért változott meg a hangulata olyan gyorsan? Szhufoj
azt állította, sírni látta, mikor azonban a szobát elhagyta, még nyugodt volt. A bíró végigfeküdt a
párnákon, kényelmesen elhelyezkedett és a fényeket nézte, aztán felpillantott. A magasan lévő
ablakon át látta, hogy besötétedett, a nap lenyugodott.
– Hibát követtem el – suttogta Amerotke.
Ipumer mindannyiukat csapdába ejtette. Ipumer halálára és az azóta történtekre
összpontosítottak, de ha mindenhez Nesratta volt a kulcs, akkor tudniuk kell, mi történt azelőtt.
Mi szította a lány gyűlöletét apja iránt? Nesratta volt a Széth-hívő, a gyilkos? Amerotke tudta,

hogy vissza kell mennie, de kit fog kikérdezni? Lehunyta szemét és elbóbiskolt. Mikor Szhufoj
visszatér, irányt változtatnak majd, döntötte el, és visszatekintenek Nesratta sötét, lehangoló
múltjába.
Széth: Hórusz apjának, Ozirisznek a gyilkosa
Tizenegyedik fejezet
A Széth-hívő a hősök sírkamrájában állt a nekropoliszban, a lobogó fáklyafényben. A
sírkamra hatalmas volt, mélyen benyúlt a Holtak Városa fölé magasodó szikla gyomrába. A
sírbolt őre beengedte a Széth-hívőt a masztabán, a kis templomon át, ami a sír előterét alkotta. A
gyilkos elmosolyodott arany Hórusz-maszkja takarásában. Miért ne engedték volna be? Nála volt
a Széth ezred jelvénye, a pecsét, közepén az üvöltő párduc képével, kar- és bokaperecein pedig
ugyanez a jel volt. Ami az álarcot illeti, elvégre a Holtak Városában voltak, leszállt már az éj és a
sírkamrák városának megvoltak a maga szokásai. Az őr úgy gondolta, azért jött ide, hogy lerója
tiszteletét. A Széth-hívő az egyik díszes széken üldögélt. Tisztelet? Hogy tudna tiszteletet érezni
azok iránt, akik ilyen borzalmas bűnt követtek el? Miért hagyják, hogy félistenként éljenek, aztán
itt temessék el őket, mintha Amon-Ré kegyeltjei lennének? A gyilkos köhécselt, hogy
megtisztítsa torkát a portól, és körülnézett a sírkamrában, ami valóságos kincseskamra volt a
csillogó ládákkal, a koporsókkal, bennük bajtársai bebalzsamozott testével, az élénk színű
kanópusz-edényekkel és a körülöttük felhalmozott kincsekkel. Szobrok, drágakövek, a
legfinomabb fából készült asztalok és székek. Egy fekvő macska aranyból és ezüstből készült
szobra csillogott a fáklyák fényében. A levegő édes volt a nyitott balzsamoskorsóktól és a
harcosok hőstetteit elmesélő képekkel telifestett falakon elhelyezett, parfümmel illatosított
strucctollaktól.
A Széth-hívő felkelt és beljebb ment a sírkamrába. Ha az élet jól bánt volna vele, előbb-utóbb
ő is itt nyugodna a többiekkel. Megsimogatta egy szarkofág aranyozott szélét. Ez Amunak volt,
alacsony, inas testű társuk, aki ravaszabb volt a rókánál és bátrabb az oroszlánnál. Ő és a többiek
biztonságban vannak. Őket nem gyűlölte.
Átment a sírkamra másik végébe és megállt Kamun szarkofágja előtt, ami az
asztalosmesterség remekműve volt, arannyal szegélyezve és drágakövekkel kirakva. Kamun már
más volt. Ruahhoz, Peseduhoz és Balethez hasonlóan ő sem érdemelte meg, hogy lelke Nyugatra
távozzon. Neki is fizetnie kell bűneiért. A Széth-hívő elővette tőrét, és megtalálva a nyílást,
feltörte a pecséteket és lelökte a koporsó fedelét. Parfümfelhő szállt fel. A Széth-hívő lepillantott
a vászonba tekert múmiára, melynek arcát kék, arany- és ezüstszínekben pompázó halotti maszk
fedte. A Széth-hívő leemelte a maszkot és eldobta, aztán felemelte a borostömlőt, amit magával
hozott, és a koporsóba öntötte a vért, amit egy hentestől vett. A vér kiömlött, átáztatva a vásznat,
mígnem a holttest vértengerben úszott. A bűz elnyomta a balzsamok illatát: a méhviaszét, fahéjét,
cédrusfaolajét, hennáét és borókáét. A Széth-hívő hátralépett, hogy megcsodálja művét.
– Mit csinálsz?
A Széth-hívő megfordult. A sírkamra őre közelebb lépett. Sokat ihatott, mert enyhén
dülöngélt, parókája ferdén állt. Kövér arcán aggódó kifejezés ült, ahogy magához szorította
boroskupáját.
– Mi ez? Mit művelsz?
– Kifejezem tiszteletemet a hősök iránt – a Széth-hívő közelebb lépett az őrhöz, aki
körülnézett.
– Kinyitottad a koporsót?

Ekkor észrevette a csordogáló vért, elejtette kupáját és meg akart fordulni, de a Széth-hívő
gyorsabb volt: egy lépéssel már mellette is volt, és tőre egyetlen gyors, kegyetlen döfést ejtett. Az
őr összerogyott, a Széth-hívő pedig befogta a száját és még mélyebbre döfte bele a tőrt, miközben
nézte, ahogy az élet fénye kihuny a férfi szemében. Az őr saját vérében fuldokolva összeroskadt,
a Széth-hívő pedig lágyan leeresztette a padlóra, kihúzta tőrét, gyorsan megtörölte áldozata
ruhájában, aztán felállt és körülnézett, megszemlélve művét. Kamun maradványai vértől
mocskosak voltak, ahogy az egész sírkamra is. A gyilkos levette álarcát és letörölte arcáról az
izzadságot, aztán kilépett az ajtón és halk léptekkel eltűnt a sűrűsödő sötétségben.
Igyekezve az árnyékban maradni gyorsan végigsietett a nekropolisz utcáin, időnként félreállva
a sírkamrák felé haladó halottaskocsik útjából. Elhaladt Ozirisz hatalmas szobra előtt és kiért a
kikötőbe, ahol felkapaszkodott az egyik kompra, és átnézett a túlpartra, Théba városának
fényeire. Elégedett volt azzal, amit elvégzett, de az éjszaka nem ért még véget. Amerotke!
Szerette volna, ha a bíró ügyetlenkedik még egy kicsit, hadd vonja le nevetséges következtetéseit,
de ahogy társai, ő is alábecsülte a királyi szuka kedvenc bíróját. Amerotke kitartó volt, képzett és
ravasz. El kell hallgattatni. A jelentések szerint a bíró visszatért templombeli lakosztályába, és ha
a pletyka igaz, az este hátralévő részét ott tölti.
A Széth-hívő fél füllel hallgatta, mit fecseg a többi utas, akik vásárolni voltak a
nekropoliszban és most visszafelé indultak a városba. Hogyan fogjon hozzá? – tűnődött. A komp
elindult a túlpart felé, és a Széth-hívő észrevette a sebtében felállított árusbódék sorát a
kikötőben, ahol mindent árultak ékszerektől háziállatokig. A Széth-hívőnek eszébe jutott Dél
Párducainak néhány hőstette. Az egyik különösen megragadta a képzeletét, és elmosolyodott.
Igen, így fog a fáraó bírója meghalni!
Amerotke felébredt, izmai sajogtak. Kicsit fázott, ezért felállt, kinyitott egy ládát, kivett egy
gazdagon hímzett köpenyt és a vállára terítette. Néhány olajlámpás kialudt, de a fáklyák még
világítottak. Amerotke a szoba túlsó végébe ment, ahol két illatosított parázstartóban izzott és
pattogott a parázs. A bíró a parázs fölé tartotta kezeit, hogy melengesse őket, miközben a
templom hangjait hallgatta. Miután átmelegedett, Amerotke ivott egy korty bort és evett egy
keveset a kenyérből és gyümölcsből, amit egy templomi szolgálólány hozott be.
Kinyitotta az ajtót, végigment a rövid folyosón és megállt a Két Igazság Csarnokának
bejáratánál. Minden csendes volt, csak az árnyak mozogtak a lámpák reszkető fényében.
Amerotke mindig különösnek tartotta a bíróság termét éjszaka. Alig látta saját bírói széke
körvonalait, az asztalt, a párnák hosszú sorát, ahol a Kérelmek Őrzője és az írnokok ültek –
mindez, ami most olyan csendes volt, gyakran erőszakos érzelmek, vádaskodások és ellenvádak,
sokszor halálos ítéletek színhelyéül szolgált.
Amerotke elégedetten tért vissza szobájába, becsukta az ajtót, és letelepedett a párnákra, aztán
újra arra összpontosított, amit Nesrattától és Kheajtól hallott. Bánta már hibáját és elátkozta saját
ostobaságát. Pesedu és családja, Karnak, Nebamun és a többiek idegenek voltak, Amerotke
pedig, ahogy a bírók általában, más szálakra figyelt és elfelejtette, amit az Élet Házában tanult.
– Amit a bíróságon látsz, az néha csak a virág – oktatta tanítója egykor. – Ahhoz, hogy
kiderítsd az igazságot, meg kell ragadnod a szárat és ki kell rántanod a gyökeret.
Amerotke elismerte, hogy ebben kudarcot vallott. Itt Pesedu lánya volt a történtek gyökere.
Most várnia kell, amíg Szhufoj és Prenhoe vissza nem tér. Nem számít, milyen későre jár vagy
hogy Pesedu házában gyászolnak, a kihallgatásnak folytatódnia kell. Amerotke felemelte a
tárgyakat, amiket Prenhoe hozott, a deformált, de még felismerhető aranygazellákat és a
papiruszdarabokat, tanulmányozta a hozzávalók listáját, amit Felimánál találtak a halottvivők, és
hangosan felolvasta őket.

– Mandragóra.
Keveset tudott az orvostudomány titkairól és kíváncsi volt, mit akarhatott Felima készíteni
olyan undorító összetevőkből, mint például gyíkvér, disznófog vagy rothadt hús leve. Amerotke
sokat tanult Szhufojtól a sarlatánoktól és Théba Skorpióembereitől kapható különböző
csodaszerekről, és néhány dolgot felismert, például a harkályzsírt vagy a csontból őrölt port.
Minél többet gondolkodott a dolgon, annál inkább tudta, hogy Felima többet árult egyszerű
afrodiziákumoknál. Egyvalamit felismert: a fiút szült nő tejébe kevert összetört fügéket ősi
gyógymódként használták arra, hogy kiderítsék, lehet-e gyermeke egy nőnek: ha hányt tőle,
fogamzóképes, ha nem, akkor meddő. Egy másik közismert módszer volt az, hogy a páciens
ásson két lyukat a földbe, szórjon búzát az egyikbe és árpát a másikba, öntözze meg mindkettőt
egy terhes nő vizeletével, és temesse be. Ha a búza hajtott ki hamarabb, fiú lesz a gyermek, ha az
árpa, akkor lány.
Amerotke letette a papirusztöredékeket. Nem csoda, hogy Valu gyanakodott: ezek a szerek
hoztak gazdagságot Felimának. Lehet, hogy az asszony felcsapott füvesasszonynak, vágykeltő
szereket árult és segített a meddőnek megfoganni? És mi van akkor, ha valami rosszabba
keveredett, például boszorkányságba? Amerotke agyában csak úgy rajzottak a gondolatok. Éppen
ezen akart eltűnődni, mikor hangot hallott a templom felől. Biztosan Szhufoj és Prenhoe jöttek
vissza. Amerotke összeszedte a papiruszdarabokat, amikor ráébredt, hogy nem hallott sem
lépéseket, sem üdvözlést. Biztos volt benne, hogy hallott valakit közeledni. Talán csak egy pap
vagy templomi szolgáló, gondolta, de végigfutott a hideg a hátán.
Kopogtattak. A bíró megnyugodott, izmai ellazultak.
– Gyere be!
Az ajtó kicsapódott, és egy kosár vágódott Amerotke felé. Olyan gyorsan történt, hogy nem
tudott félreugrani. A kosár fedele leesett, és tekergőző viperák siklottak a padlóra. Amerotke
rettegve összehúzta magát. Minden pár pillanat alatt történt: az ajtónyitás, a kosár, most pedig
ezek a halálos mérgű kígyók itt tekergőztek előtte a padlón. Amerotke mozdulatlan maradt.
Ezeket a kígyókat bármelyik piacon megvehették, bőrüket és húsukat rengeteg célra használták.
A bíró arra is rájött, hogy a hüllőket szándékosan felizgatták. Jó kéttucatnyian voltak, talán több
is, különböző fajtájúak, zavartan és nyugtalanul tekergőztek és sziszegtek. Amerotke tudta, hogy
a meleg vagy a hirtelen mozdulatok felkelthetik a kígyók figyelmét. Megkönnyebbülten sóhajtott,
ahogy a sziszegő, tekergőző csapatot a parázstartó felé vonzotta a meleg. Persze, a templom
márványpadlóját túl hidegnek találták. Amerotke lába elzsibbadt. Rémálom, gondolta: itt van
saját templomi szobájában, és alig pár méternyire tőle halálos mérgű kígyók sziszegnek. Nem
mert levegőt venni. Figyelte a kígyók testének vékony, sötét vonalait, a lapos, enyhén felemelt
fejeket, a nyughatatlan kétágú nyelveket. Tanulta, hogyan bánjon kígyókkal – sose nyúljon
hozzájuk, ne keltse fel a figyelmüket.
A kígyók különváltak egymástól, és mivel más-más fajták voltak, némelyik megtámadta a
másikat, vagy sziszegve elhúzódott tőle. Amerotke hálát adott Maatnak a parázstartókért. Ahogy
a kígyókat rendszerint vonzza a tábortűz vagy az állatok testmelege, úgy vonzotta most őket az a
pár parázsló széndarab és a közeli kosarakban álló kenyér és étel, ami megmentette a bíró életét.
A kígyók oldalazva siklottak a padlón. Amerotke lehunyta a szemét. Néhány kígyó az ajtónál
maradt. A bíró várt, és türelme végre meghozta eredményét: a kígyók és az ajtó közti távolság
egyre szélesedett. Amerotke elindult. Halkan, négykézláb mozdult az ajtó felé, egy-egy párnát
markolva, hogy kezeit védje.
Biztonságban volt. A párnákat a kígyók felé dobta, felugrott, megragadta a kilincset, kinyitotta
az ajtót és kirohant, gyorsan becsukva az ajtót maga mögött. A terembe rohant, felkapott néhány
párnát, meg ami a kezébe akadt, és visszasietett szobájához, hogy eltorlaszolja az ajtó alatti rést.

Egész teste izzadságban úszott, szíve úgy vert, mintha versenyt futott volna.
Leült az egyik ablak melletti székbe, karba fonva kezeit, és megpróbálta leküzdeni reszketését.
Remegtek a lábai, a feje lüktetett a fájdalomtól, egypár pillanatig úgy gondolta, rosszul lesz.
Legszívesebben elrohant volna, maga mögött hagyva a templomot, de nem volt ereje hozzá, és
nem hagyhatta itt a szobát teli tekergőző mérges kígyókkal.
Végre sikerült leküzdenie a pánikrohamot. Várt, és időnként visszament ellenőrizni az ajtót.
Majdnem felkiáltott a megkönnyebbüléstől, amikor hangokat hallott – Szhufoj és Prenhoe
hangját, amint szokásuk szerint az írnok egyik álmán vitatkoznak nagy hangerővel. A bíró
figyelte őket, ahogy közelednek a folyosón.
– Amerotke uram!
Szhufoj eldobta új napernyőjét és rohant gazdájához, lekuporodott a lábához, és felnézett rá.
Amerotke arca még a félhomályban is sápadtnak és elgyötörtnek látszott.
Prenhoe a kápolna ajtaja felé tartott.
– Állj! – kiáltott rá Amerotke, és sietve elmesélte, mi történt vele. Szhufoj csaknem fel-alá
ugrált mérgében.
– Előre megmondtam! Előre megmondtam! – kiáltotta. – Nofret úrnő is megmondta!
– Nofret nem szerezhet tudomást erről.
– Én előre megmondtam – folytatta Szhufoj. – Az ajtókon azért van retesz, hogy bezárja az
ember – Szhufoj az ajtó felé rázta öklét. – Majd én adok nekik kígyókat!
Prenhoe higgadtabb volt. Elsietett, hogy riassza a templomi őröket és szolgákat, akik
hamarosan fáklyákkal, kosarakkal és hosszú botokkal felfegyverkezve érkeztek meg. Néhány őr
csizmát rántott és szorosra húzott bőr lábszárvédőket vett fel. A kápolna ajtaját kinyitották, és
kiáltozások, káromkodások és sikítozások közepette kosarakba szedték össze a viperákat. Mire
végeztek, Amerotke már nyugodtabbnak érezte magát és Szhufoj is lehiggadva osztogatta
kéretlen tanácsait azzal kapcsolatban, hogy kell a kígyókkal bánni.
– A merénylőnek tudnia kellett, hogy itt vagy – mormolta a kis ember. – Ez egy kegyetlen
iskolás tréfa halálos változata. Ügyes voltál, gazdám. Más ember sikoltozott volna, megpróbált
volna elszaladni, a kígyók pedig támadtak volna.
– Túlságosan megijedtem ahhoz, hogy menekülni próbáljak – mosolyodott el Amerotke. –
Hálát adok Maatnak a parázstartókért. Ha nem égett volna bennük a szén...
– Közel állsz az igazság istennőjének szívéhez – jelentette ki Szhufoj.
– Én is azt hiszem – bólintott Amerotke. – Kezdem érteni, miért kellett Intefnek és Felimának
meghalnia, de még mindig szükségem van minden segítségre. Jártál Karnak úrnál?
– Ó, igen, már értesültek Pesedu haláláról. Karnak erődítménnyé alakítja át a házát. Még a
Keselyű csapatot is kirendelte a háza elé járőrözni – Szhufoj egy harcikocsi-alakulatra utalt. –
Minden kaput, ablakot és ajtót őr vigyáz. Heti és Thuro ugyanezt teszi.
– Pedig egyikük a gyilkos – nevetett fel szárazon Amerotke. – Ebben biztos vagyok, de hogy
hogyan fogom bizonyítani, az már más kérdés.
– A templomot megtisztították a kígyóktól – jelentette ki Prenhoe, miközben kikísérte az
utolsó szolgákat és köszönetet mondott a templomi őröknek. – Nem tudom, hol lehet Aszural.
Tudod, uram – fecsegett tovább –, múlt éjjel egy kilenc öl hosszú kígyóról álmodtam, aminek
hatalmas fogai voltak, és...
– Csend legyen! – mondta Amerotke és Szhufoj kórusban.
– Gazdám, azt mondod, a gyilkost Dél Párducai közt kell keresnünk – mondta Szhufoj,
miközben feltápászkodott és egy gyors pillantást vetett a kápolna felé –, ők azonban mind
Thébában voltak, amikor Pesedut megölték. Azt viszont könnyű lenne kideríteni, ki nem tud
elszámolni azzal, hol volt ma éjjel.

Amerotke elhúzta a száját.
– Talán igen, talán nem. A gyilkos biztosan erre is gondolt. Nem, én azt hiszem, más nyomon
indulok el.
– Már késő van! – nyögött fel Prenhoe.
– Sosincs túl késő – Amerotke felállt. Még mindig a történtek hatása alatt volt, de elhatározta,
hogy egyszer s mindenkorra megoldja az ügyet. – A Széth-hívő lecsap mindenhol, ahol tud. Csak
idő kérdése, mikor jön rá, hogy egy emberről megfeledkezett.
– Kiről? – kérdezte Szhufoj. – Kheajról?
– Fontosabbról – csapott a törpe vállára Amerotke. – Nesratta szolgálójáról. Ti ketten azonnal
menjetek Pesedu tábornok házába. Vigyetek magatokkal két templomi őrt – Amerotke felemelte
kezét. – Persze, adjátok át részvétnyilvánításomat, de ne törődjetek a tiltakozásukkal. Mutassátok
meg nekik a pecsétemet, ha ellenkeznek. Tartóztassátok le a szolgálólányt és hozzátok ide.
Szhufoj és Prenhoe tiltakozásra nyitották szájukat.
– Nem, nem. Menjetek most azonnal – Amerotke majdhogynem kilökte őket a folyosóra. – Én
biztonságban leszek. Megyek a konyhába és keresek valami enni- és innivalót. Ott maradok,
amíg vissza nem tértek.
Szhufoj és Prenhoe távoztak, de csak miután Amerotke biztosította őket arról, nem marad
egyedül.
A bíró elhagyta a Két Igazság Termét és kiment a virágillatú, holdfényes kertbe. A
templomban nagy volt a nyüzsgés, őrök álltak őrt, szolgák csoportosultak pletykálkodva, még
néhány pap is felriadt részeg álmából és kijött megtudni, mi történt. A templom konyhája a szent
tó mögött volt. Egy álmos szemű szakács ugrott fel, amikor Amerotke belépett a nagy, kövezett
padlójú helyiségbe. A szakácsnak elég volt egy pillantást vetnie a bíró komor arcára, hogy
buzgón siessen felszolgálni a frissen sütött kenyeret, salátaleveleken feltálalt szárított húst és egy
korsó bort. Amerotke az ajtóhoz közel ült le, és lassacskán falatozott. Minden gyilkos követ el
hibát, gondolta, és imádkozott magában, hogy valóban a szolgálólány, aki olyan hevesen védte
Nesrattát, legyen a nyom, amit keres.
Evés közben Aszural zavarta meg, aki a városban járt, amikor a történtekről hallott. Úgy
rontott be a konyhába, mint a háború istene. Amerotke megnyugtatta és azt mondta neki, várjon,
amíg Szhufoj és Prenhoe vissza nem jön.
Az írnok és a törpe még abban az órában visszatértek, magukkal hozva a félelemtől reszkető
szolgálólányt, aki a két őr szorításában vergődött.
Amerotke a csapatot egy szobácskába vezette, ahol a kápolna papjai szokták vendégeiket
fogadni. Mindenki mást kiküldött, aztán egy magas támlájú székhez kísérte a fiatal nőt, leültette
és leguggolt elé. Megfogta a lány hideg kezeit és megpróbálta megnyugtatni.
– Igazat mondtam! – sírta a lány.
– Hogy hívnak? – kérdezte Amerotke kedvesen.
– A nevem Szato. Annyiszor elmondtam már az igazat! Miért tartóztatsz le az éjszaka
közepén? A házunk már gyászban van.
– Most nem Ipumerről akarok veled beszélni – Amerotke megszorította a lány ujjait. – Nem
akarom, hogy Valu úr hallgasson ki. Szeretném, ha visszamennénk az időben körülbelül egy
évvel vagy még többel azelőttre, hogy Ipumer találkozott úrnőddel – érezte, hogy a lány izmai
ellazulnak. – Nagyon közel állsz Nesratta úrnőhöz, igaz?
– Igen, nagyon közel.
– Az úrnődet rémálmok gyötrik?
– Igen, gyakran.
– Milyen régóta?

– Körülbelül két éve.
– Történt valami, igaz? – kérdezte Amerotke. – Körülbelül egy évvel azelőtt, hogy Ipumer
feltűnt a színen, valami borzalmas történt az úrnőddel.
Szato egyre idegesebb lett.
– Az igazat kell mondanod – mondta Amerotke. – Volt Nesrattának szeretője Ipumer előtt?
Szato megrázta a fejét.
Hazudsz, gondolta Amerotke. Valamit titkolsz. Szato látta a gyanakvást Amerotke szemében.
– Csak azután kerültem közeli barátságba az úrnőmmel, miután már elkezdődtek a rémálmok
– magyarázta.
– De mi történt? – Amerotke előrehajolt. – Ha nem mondod el az igazat, lehet, hogy még
borzalmasabb gyilkosságok történnek. Sem te, sem az úrnőd nem vagytok biztonságban.
Szato a földre szegezte tekintetét.
– Nagyon keveset tudok az ügyről. Azt pletykálják, Pesedu úr és a lánya rettenetesen
összevesztek.
– Mikor történt ez?
– A vetés évszakában, körülbelül két évvel ezelőtt. Egész nap ment a kiabálás, sikítozás,
vázákat és székeket borítottak fel. Nem ismerem a részleteket. Egy éjjel az úrnőm eltűnt az
ágyából.
– Eltűnt?
– A kertész, aki akkor nálunk dolgozott – most már elment tőlünk – azt mondta, szerinte
Nesratta úrnőt elkábították. Az apja és a többiek egy hordágyon vitették el és hajnal előtt hozták
vissza.
Amerotke felsóhajtott. Végre közelebb jut a megoldáshoz,
– Semmit nem tudsz arról, mi történhetett?
Legszívesebben megrázta volna a lányt. A gyanúk, melyet Szhufojnak a halottvivőktől
összegyűjtött pletykái vetettek el, bizonyossággá álltak össze benne. Valami borzalmas történt
Nesratta úrnővel. Ő volt mindennek a borzalomnak a kezdete, bár akaratlanul.
– Nem tudom, mi történt – ismételte Szato. – Az úrnőm sosem mondta el, de úgy gondolom,
valami borzalmasat tettek vele. A lelke, a kája sérült meg.
– Én tudom, mi történt az úrnőddel – Amerotke állta a lány tekintetét. – Ezért kell ma itt
éjszakáznod a templomban. Dolgoznom kell. Később talán újra elbeszélgetünk.
Behívta Aszuralt, és megparancsolta neki, hogy vegye őrizetbe a fiatal lányt, aztán hírvivőt
küldött feleségéhez, hogy tájékoztassa arról, a városban marad éjszakára. Szhufojt utasította,
hogy állítson fel egy ágyat a szobában, és hozzon egy tekercs papiruszt és egy írókészletet.
– Nem kellene aludnod? – tiltakozott Szhufoj.
– Idővel – mosolyodott el Amerotke. – Most neked és Prenhoénak üzenetet kell vinnie az
Évmilliók Házába. Az Isteni Úrnőnek erről tudnia kell, ahogy Szenenmut úrnak és a fáraó
fülének és szemének is. Mondd meg szolgáimnak, hogy készítsék elő a Két Igazság Termét.
– Miért? – kérdezte Szhufoj.
– Mert a fáraó nevében igazságot kell szolgáltatnom. Amerotke ezzel elküldte őket, és egyúttal
még több olajlámpásért küldetett. Szhufoj hozott egy papirusztekercset és írónádakat a templom
készletéből, Prenhoe pedig elhozta a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet. Amerotke kényelmesen
elhelyezkedett és kigöngyölte a papirusztekercset. Lehunyta szemét és rövid imát mormolt
Maathoz, hogy vezesse az igazság útján. Ezután hat oszlopra osztotta a papiruszt, és mindegyik
oszlop első sorába egy nevet írt: Nesratta, Kheaj, Karnak, Thuro, Heti, Nebamun.
Amerotke ült és maga elé képzelte a Hórusz-álarcos alakot, amint végigsiet az Olajlámpások
utcáján; Ipumert, ahogy hazatér; Lamnát, Intefet és Felimát, amint brutálisan meggyilkolják őket;

a képeket a Vörös Kápolnában. Amerotke komoran elmosolyodott. Nem látta-e az egyik képen,
ahogy egy hükszósz nemest halálra mar egy vipera, amelyet Széth ezrede küldött neki egy
kosárban?
– Nos, én pedig a fáraó viperája vagyok – suttogta Amerotke –, gyorsan, éles fogakkal fogok
lecsapni.
Elkezdte papírra vetni gyanúit és mindazt, amit megtudott. Egy alkalommal összezavarodott,
és új papiruszt kezdett teleírni. Míg dolgozott, felépítve elméletét, ahogy a bíróságon teszi majd,
egyre jobban látta a gyilkos elméjének működését és megdöbbent az erős gyűlölet láttán. Most
már tudta, mi volt az ok, de igazi bizonyítéka nem volt, leszámítva Nesrattát. Nesrattát és a húgát.
Hajlnalodott Théba felett. Az újjáéledő nap fénye csillogott az obeliszkek aranyozott csúcsain,
beragyogott a templomok ajtóin és ablakain, felébresztve a harsonásokat, akik felkeltették a
papokat, hogy imádhassák Amon-Ré dicsőségét, és ami még fontosabb, fáraójukét, aki úgy
döntött, végigvonul városán.
Még csak a nap kilencedik órájában jártak, de a nap már forrón sütött, meggyötörve a
tengerészeket, akiknek teste izzadságtól csillogott, miközben a fényes királyi bárka hosszú
evezőit húzták, az Amon-Ré dicsőségéét, amint lassan haladt a Níluson. Az Isteni Úrnő,
Hatsepszut, a fáraó-királynő, a megtestesült Arany Hórusz, Ré kegyeltje, Ozirisz nővére, a Nép
Védelmezője és az Ellenség Legyőzője elhagyta palotáját, úgy döntött, megmutatja felséges arcát
a népnek, és végighajózik a Níluson a kikötő mellett, egészen Ízisz templomáig. A parton elit
katonák csapatai meneteltek, Széth ezredének harcosai, mögöttük a harcikocsi-alakulatok,
kocsijaik oldalán a sasjelvénnyel. A vibrálóan forró levegőben zene hangja szállt, a tömegek
hangos tapssal köszöntötték a fáraót. A hatalmas strucctollas legyezők, melyek mellett az Isteni
Úrnő csaknem eltörpült, a legédesebb parfümök illatát árasztották. Hatsepszut arannyal díszített
trónon ült a bárka közepén, arcán istennőhöz méltó nyugalommal.
A Parfümök Őrei, a Királyi Saruhordozó és a Királyi Ruhatár Kamarása hajnal óta a királynő
körül sürgölődött: fürdették, drága olajokkal kenték be és parfümmel illatosították gyönyörű
barna testét. Szemhéját a sötétzöld árnyalataival festették ki, ragyogó tekintetét fekete kohl
emelte ki, ami egyúttal a szélben szálló homoktól is védte a szemét. Ajkát karmazsinvörösre
festették, fején gyönyörű, illatosított paróka volt, fürtjei végébe apró ékszereket fontak. Fürtjeit
arannyal bevont diadém fogta össze, rajta rémítően ágaskodott az ureusz, a kobra, ami a fáraót
védte. Nyakában a legértékesebb drágakövekből összeállított nyakék volt, középen egy kék
zafírral, amit Hórusz szemének alakjára faragtak. Hatsepszut kiváló minőségű vászonból készült
ruhát viselt, melyet arannyal szegtek be, és a királyi méltóság jelképe, az ezüstkapoccsal
összefogott nemesz borult a vállára. Lábán drága anyagokból készült, ezüsttel hímzett zárt sarut
viselt. Kezében a fáraó hatalmának jelképeit, az ostort és a kampós botot tartotta.
Hatsepszut mereven ült. Mindig előre meggyőződött róla, kényelmesen kipárnázták-e a trón
mindkét oldalát és háttámláját is, mert ahogy nevetgélve megjegyezte Szenenmutnak, mielőtt
elindultak, néha úgy elzsibbadt, hogy úgy érezte, soha többé nem tud felkelni. A nevetgélés és
egymás ugratásának ideje mostanra véget ért, a tömeg az utcákra özönlött, hogy lássa őt, az isten
megtestesülését, az isteni akarat megnyilvánulását. Hatsepszut enyhén félrefordította fejét és
mosolygott. A tömeg kiáltásai egyre hangosabbak lettek. Hatsepszut a bárka kiszögellő orrát
nézte, amit vérszomjas sárkány formájára faragtak. Az embereknek jót tett, hogy láthatták
uralkodójukat, és ő minden apró részletre ügyelve tervezte meg a mai napot. A bárka a legszebb
volt a királyi flottában, a hajótörzset arany borította, az árbocokat ezüst, és fehér és vörös
szalagok lobogtak rajtuk a szélben. A két árboc közt egy kis naosz állt, hogy a fáraó
társaloghasson isteni atyjával, Amon-Rével. Az embereknek nem szabad elfelejteniük ezt a

napot.
Hatsepszut elégedetten mosolygott. Amerotke ismerte helyét a dolgok menetében, ítéletet
mondani Dél Párducai fölött nem az ő dolga volt. Ó, nem, a fáraó meg fogja tisztelni a bíróságot
jelenlétével. Amerotke kérdezhet, de a végső döntés és ítélet az övé lesz. Hatsepszut erősebben
markolta a kampós botot és az ostort. Mennyire várta már ezt a napot!
Amerotke üzenete a kora reggeli órákban érkezett egy lepecsételt papirusztekercsen, amit
Hatsepszut gyorsan, figyelmesen elolvasott. Olyan boldog volt, hogy azonnal felkeltette
Szenenmut urat, aztán megtöltött két kelyhet borral, pohárköszöntőt mondott neki, és kis ideig
meztelenül táncolt előtte. Hatsepszut gyorsan balra pillantott, ahol a vezír állt, egyik kezét a trón
támláján nyugtatva – Szenenmut, a vezíre és a szerelmese, hivatalának minden ékszerét és
jelvényét viselve. Ő is jelen lesz az ítélethirdetésnél.
Hatsepszut az ajkába harapott, hogy elfojtsa mosolyát. Nem kedvelte Karnak tábornokot,
akinek a szemeiben fénylő önteltség, az ajkán ülő halvány, fagyos mosoly mindig azt sugallta,
eltűri őt, de el nem fogadja. Nos, ma másképpen lesz. Ma meg fogja ismerni az
igazságszolgáltatás súlyát! Le fog térdelni és megcsókolja a fáraónő saruba bújtatott lábát és
elismeri hatalmát. Hogy miért? Hatsepszut hátrahajtotta fejét és felnézett az égre. Mert ő erősebb,
gyorsabb. Mert arra született, hogy uralkodjon és fürödjön az istenek kegyében!
– Úrnőm – suttogta Szenenmut –, nézz jobbra.
Hatsepszut sóhajtott és jobbra nézett. Tudta, hogy minden mozdulatát figyelik. Ki kell
tüntetnie mosolyával mindazokat, akik rá várnak. A közeli parton tapsvihar zúgott fel, csaknem
elnyomva a papok és papnők énekét, a harsogó zenét és a templomi heszetek kezében csörgő
szisztrumok hangját.
Hatsepszut egyenesen előre nézett, ahogy a bárka elkanyarodott, hogy beússzon a kikötőbe.
Az aranycsúcsú obeliszkek és a templomok rózsaszínre festett oszlopsora üdvözölte a királynőt.
Hatsepszut felkapta fejét, ahogy bárkájának egy tisztje parancsokat adott ki. A kikötő gyorsan
közeledett, az evezők felemelkedtek és a bárka besiklott a kikötőbe. Egyenruhás szolgák ugrottak
a fedélzetre hosszú rudakkal, melyeket a trón két oldalán lévő nyílásokba csúsztattak, aztán
virágokkal díszítettek. Kétoldalt felsorakoztak a legyezővivők, strucctollas legyezőiket felemelve,
hogy védjék az Isteni Úrnő arcát a napfénytől. Szenenmut ügyelt rá, hogy minden rendben
menjen. Újabb parancsszó hangzott el, és Hatsepszutot trónján ülve lágyan felemelték. A
hordszékvivők lassan, óvatosan haladtak végig a kikötőn. Hatsepszut arca mozdulatlan volt, de
ahogy reggel bevallotta Szenenmutnak, miközben összefonódva feküdtek hatalmas mennyezetes
ágyában, ez volt az a pillanat, amitől rettegett.
– El tudod képzelni, amint az Isteni Úrnőt beleejtik a Nílusba? – kérdezte nevetéstől rázkódva.
Most is nevetni támadt kedve, ehelyett azonban ajkába harapott és körülnézett. Széth
ezredének egységei készenlétben álltak hosszú lándzsáikkal, vörös fejdíszeikkel és hatalmas,
téglalap alakú pajzsaikkal. Megpillantotta Dél Párducait is, de nem fordította feléjük arcát. Nekik
erre várniuk kell. A menet továbbhaladt, előttük egy nagy csoport pap, kezükben füstölőt lóbálva,
melyekből tömjénfüst felhője szállt felfelé. A templomi szolgálólányok parfümbe áztatott
virágszirmokat szórtak a menet elé. Kétoldalt Hatsepszut testőrsége vonult, mögöttük különböző
templomok papjai énekelték a dicsőítő himnuszt.
Mily csodálatos vagy, Hatsepszut,
Egyiptom igaz dicsősége!
Az isten szeme vagy,
Te, ki kegyeskedsz megmutatni nekünk arcodat!
Szívünk viaszgyertyaként olvad,

Testünk dalol az örömtől.
Megrészegültünk mosolyodtól,
Mennyek legédesebb bora...
A hordszék lassan haladt a Szfinxek Sugárútján. Ahogy a fáraónő elhaladt, a tömeg
elcsendesedett, az emberek leborultak. Hatsepszut időnként feléjük fordult és mosolygott. Végre
megpillantotta Maat templomát, aztán áthaladtak a magasba nyúló pilonok közt, át a napfényes,
virágokkal borított előcsarnokon, és megálltak a lépcsősor előtt, melynek tetején Amerotke
várakozott egy párnán térdelve. Hivatalának minden jelvényét viselte: a melldíszt, a gyűrűket és
bokapereceket. A bíró felemelte fejét, mikor a harsonák megszólaltak, jelezve, hogy az Isteni
Úrnő megérkezett.
Fáradtnak tűnsz, gondolta Hatsepszut, aztán elmosolyodott és a bíróra kacsintott. A hordszéket
letették, udvaroncok és szolgák siettek oda, hogy kisegítsék a fáraót. Kislányok szaladtak előre,
hogy virágszirmokkal szórják tele a lépcsőt, megszentelve a köveket, melyekre a fáraó lép majd.
Hatsepszut érezte a nap hevét, de a szertartás szerint lassan kellett felmennie a lépcsőn. Mikor
felért, megállt Amerotke előtt, aki gyorsan megcsókolta a saruba bújtatott lábakat. Hatsepszut
kinyújtotta felé kezét, kimutatva barátságát.
– Állj fel, bíró uram.
Amerotke engedelmeskedett. Hatsepszut, tudatában lévén annak, hogy senki nem veszi észre,
gyors csókot fújt felé, aztán megengedte a bírónak, hogy bekísérje az oszlopos előudvaron
keresztül a bíróságra, a Két Igazság Termébe. Nézőket hem engedtek be, csak a Kérelmek
Őrzője, Prenhoe és Szhufoj ültek a párnákon ott, ahol rendszerint írnokok térdelnek és rögzítik az
elhangzottakat. Mindhárman a földre borultak, mikor Hatsepszut elfoglalta a bírói széket.
Amerotke a fáraó lába alá tolta az ezüsttel borított zsámolyt.
– Örülnék egy pohár bornak – lehelte Hatsepszut –, de csak miután itt végeztünk.
– Nem lenne szabad beszélned – suttogta Szenenmut, a szék mögé lépve.
– Én vagyok a fáraó! – mordult rá Hatsepszut. – Azt teszem, amihez kedvem van.
Amerotke letérdelt egy párnára a trónszék elé, háttal a fáraónak. Gyors pillantást vetett balra.
Szhufoj és Prenhoe úgy néztek ki, mint akik majdnem elalszanak. A Kérelmek Őrzője szokása
szerint pöffeszkedve, írótábláját készítette elő. Jobb oldalt, a kis, oszlopos oldalhajóban ott
gyülekeztek Dél Párducai: Karnak, Thuro, Heti és Nebamun. Némileg távolabb, húga kezét fogva
ült Nesratta.
Aszural becsukta a csarnok ajtóit, aztán karba fonva a kezét megállt a bejárat előtt. Senki más
nem jöhetett be.
– A fáraó szólt! – jelentette be Szenenmut. – Igazságot fog hirdetni! Az ülés megkezdődött!
Amerotke felemelte karját és a szertartás szabályai szerint belekezdett a Maathoz intézett rövid
imába. Miután befejezte, jobbra pillantott.
– Előjöhetnek mindazok, akiket idehívattunk, hogy hallják a fáraó szavait.
Prenhoe és Szhufoj felugrott és hat párnát hoztak be, amiket aztán félkörben helyeztek el
Hatsepszut előtt.
Karnak és társai előjöttek és letérdeltek, aztán Nesratta és Kheaj is helyet foglalt.
Végrehajtották az etikett által előírt meghajlást, homlokukat a hideg, fényes padlóhoz érintve.
Hatsepszut szándékosan várakoztatta őket egy darabig, aztán Szenenmut szólt, hogy felnézhetnek
az Isteni Úrnő arcára.
– Úrnőm – tiltakozott Karnak, nem törődve azzal, hogy a Kérelmek Őre helytelenítően
felszisszen –, Isteni Úrnő – javította ki magát észbe kapva –, miért hívattál minket ide?
Hatsepszut nem válaszolt. A csend hosszúra nyúlt. Szenenmut halkan elköhintette magát.

– Azért idéztünk benneteket be – szólalt meg Amerotke, elértve a célzást –, mert az Isteni
Úrnő hallani óhajtja az igazságot, ami nemsokára kiderül. Megmotoztunk titeket, tudom, hogy
nincs nálatok fegyver – Amerotke először Dél Párducaira pillantott, majd a két fiatal nőre –, de
nem mozdulhattok, míg az Isteni Űrnő nem ad rá engedélyt. Nesratta úrnő, te gyilkoltad meg
Ipumert, az írnokot?
– Nem.
A fiatal nőn látszott, hogy sírt. Amerotke észrevette a gyors pillantást, amit a lány váltott titkos
szeretőjével.
– De igen, te voltál, és nem, mégsem – felelte Amerotke, egyik gyűrűjével játszadozva. –
Aznap éjjel, amikor Ipumer látogatást tett az Arany Gazella Házában, nem hagytad el
hálószobádat – a húgod, Kheaj azonban igen.
– Nem, nem! – a fiatalabbik lány idegesen csapkodott kezeivel, és fel is ugrott volna, ha
nővére nem ragadja meg a csuklóját.
– Ipumer született széptevő volt – folytatta Amerotke. – Míg Nesrattának udvarolt, veled is
flörtölt, Kheaj. Mikor a nővéred belefáradt Ipumer felé irányuló figyelmébe, az írnok azzal
kezdte fenyegetni, hogy öngyilkos lesz. Nesratta úrnő ezen csak nevetett, mire Ipumer azt
mondta, az egész városnak elmondja, hogy viszonyuk volt, és még mást is elárul. Nesratta
kigúnyolta, és megkérdezte, miről beszél.
– És miről beszélt? – kérdezte nagy hangon Karnak.
Amerotke nem foglalkozott a kérdéssel.
– Kheaj, neked hízelgett a fiatal írnok figyelme. Apád meghalt, és mélyen együtt érzek veled,
de azt gyanítom, Pesedu urat és leányait nem fűzték egymáshoz mély érzések. Nesratta nem csak
szórakozott Ipumerrel, hanem arra is felhasználta, hogy bosszút álljon önmagáért – ahogyan te is
tetted.
A két lány szorosan egymás mellett térdelt, kezüket combjukon nyugtatva, szemüket
Amerotkéra szegezve.
– Nesratta pedig a cinkosod volt ebben, és nem foglalkozott Ipumerrel különösebben, amíg az
írnok nem kezdett egyéb dolgokra is célozgatni.
– Milyen egyéb dolgokra? – suttogta Nesratta lehajtott fejjel.
– Egy pillanat, és arra is rátérek. Tehát, hölgyem, elhatároztad, hogy Ipumernek meg kell
halnia. Mérget vettél, és az Ipumer halálát megelőző délután összedugtad a fejed a húgoddal.
Tudtátok, hogy apátok nem lesz otthon az éjjel, ezért megtettétek az előkészületeket. Az Arany
Gazella Házához vezető út egyik oldalán van egy kis tisztás, melyet fák és bokrok rejtenek. Vagy
te, vagy Kheaj ételt és italt készített oda nem sokkal az éjszaka beállta előtt, hogy azzal várjátok
Ipumert. Óvatosnak kellett lennetek. Kheaj úgy tesz, mint akit rémálmok gyötörnek, és bejön a
hálószobádba, amit a szobalányod, Szato őriz. Te beengeded magad mellé az ágyba. A szobalány,
ha be is pillant, a függönyökön keresztül csak téged lát, de úgy gondolja, a testvéred a másik
oldalon fekszik. Az éjszaka nagy részében ez így is van, a megbeszélt órában azonban Kheaj
csendesen felkel és gyorsan távozik: kiemeli a farácsot, lemászik a kötéllétrán és lemegy a kertbe.
Te, Nesratta, gyorsan visszateszed a farácsot és visszatérsz ágyadba. Ha a szolgálód hallott is
valamit, mikor benyit, ott lát az ágyban, amint alszol. Eközben Kheaj végigsiet a kerten és kioson
a kiskapun, majd találkozik Ipumerrel a titkos helyen. Az étel és ital készen áll. A fiatal írnokot
elbűvöli a ráirányuló figyelem. Nem tudom, mi történt ezután, leszámítva, hogy az Ipumernek
átnyújtott kupában halálos méreg volt. Gondolom, voltak suttogások, csókok, flört... azután
Ipumer úgy döntött, hazatér. Teljesen el van telve önmagától, és el is dicsekszik egy katonának a
történtekkel. Ahogy azonban közelít Lamna házához, a méreg, amit megivott, hatni kezd.
Gondolom, máskor is megpróbálták már megmérgezni, de vagy túl kicsi volt a méreg

mennyisége, vagy érzékeny gyomra miatt a borral együtt kihányta.
Amerotke elhallgatott, mert dörömböltek az ajtón.
– Nyissátok ki az ajtót! – parancsolta Szenenmut.
Aszural engedelmeskedett. Valu, a főügyész majdhogynem beesett az ajtón. Amerotke még
ülőhelyéről is látta, mennyire izgatott: azt sem tudja, gyomrát markolja vagy homlokát törölje
meg. Valunak az elejétől kezdve itt kellett volna lennie.
A főügyész közelebb jött és kinyújtott karokkal leborult a fáraó előtt.
– Isteni Űrnő, a legmélyebb alázattal kérem elnézésedet.
– Beidéztünk, hogy sütkérezhess az Isteni Űrnő kegyében és arcának látványában – mondta
Szenenmut.
– Más dolgom volt – panaszolta Valu. – Hatalmas szentségtörés történt, Isteni Úrnő.
Megtaláltam Meretszeger maradványait!
Tizenkettedik fejezet
Rövid ideig zűrzavar uralkodott. Karnak, mielőtt észbe kapott volna, felugrott. Még Thuro és
Heti is úgy sugdolóztak, mint a gyerekek, a két fiatal nő pedig megkönnyebbült, hogy
megszabadultak Amerotke kérdéseitől. Valu engedélyt kapott rá, hogy felkeljen, Szhufoj pedig
hozott neki egy párnát. Az Isteni Úrnő, látván főügyésze izgatottságát, parancsot adott, hogy
hozzanak neki bort, és adott egy kis időt, hogy Valu összeszedhesse gondolatait. Valu arcát még
mindig a fáraó felé fordítva letérdelt Amerotkétól jobbra, és köszönetet motyogott, aztán ivott a
rézkupából, amit Prenhoe nyújtott oda neki. Amerotke látta, hogy a főügyész jól felkészült ugyan
a mai napra, azonban megdöbentette, ami történt. A bíró érezte a parfümök és olajok illatát,
amivel Valu egész testét bedörzsölte, de azt is látta, hogy a főügyész kezei piszkosak és ruhája
széle nedves.
– Nos, főügyész uram? – Hatsepszut az éles eszű hivatalnokra mosolygott, aki a város titkait
kutatta. A fáraónő kedvelte ezt az alacsony, kövér kis embert, akinek hűsége
megkérdőjelezhetetlen volt, támogatása pedig felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult Hatsepszut
uralkodásának első évében. – Valu uram – Hatsepszut hangja lágy volt –, feltűnt a távolléted,
amikor megérkeztem. Gyakran gondoltam rád. Tudom, hogy sürgető ügy tartott távol, ezért
legjobb lesz, ha elmondod, mi volt az.
– Isteni Úrnő – Valu letette a kupát a padlóra és összekulcsolta kezeit –, ma reggel korán
keltem, mert egy küldönc érkezett a Holtak Városából. Halhatatlan hőseink sírkamráját – intett
Dél Párducai felé – múlt éjjel egy Hórusz-álarcot viselő rejtélyes alak látogatta meg. A sírt
megszentségtelenítették! – a döbbent pillantásokról tudomást sem véve folytatta. – Az őrt
meggyilkolták, kést döftek a szívébe.
– Mi történt? – kiáltott fel Karnak.
– Csendet! – dörrent rá Szenenmut. – Figyelmeztetlek, Karnak, több közbeszólást nem nézünk
el.
– Isteni Úrnő, kimentem a sírhoz – folytatta Valu. – Négy hős szarkofágját nem háborgatták,
Kamun tábornokét azonban vérrel töltötték meg.
Míg Valu rövid szünetet tartott, Amerotke Karnakot nézte, aki mereven ült, akár egy szobor,
kezeit ökölbe szorítva, villámló szemekkel. Heti és Thuro kezükbe temették arcukat és csendesen
imát mormoltak a borzalmas szentségtörés hallatán.
– A padlót az őr vére borította – mondta Valu. – A sírkamrát meg kell tisztítani és újra meg
kell áldani. Értesítettem Kamun tábornok rokonait, aztán alaposan megvizsgáltam mindent. Mint

tudod, Isteni Úrnő, szemeim és füleim a nekropoliszban is mindenhol ott vannak – Valu a neki
dolgozó nagyszámú kémre utalt, akik mindenhol tömegesen jelen voltak, akár a hangyák. – Bárki
is volt az, akit beengedtek a sírkamrába – folytatta nyugodtabb hangon –, olyasvalakinek kellett
lennie, akinél ott volt Széth ezredének pecsétje vagy jelvénye. Úgy tűnik, a szentségtörő már
korábban is járt a Holtak Városában. Egyik kémem felismerte, mikor elhagyta a várost és felment
a város fölé magasodó sziklás hegyre. Senki nem látott hasonló alakot a Királyok Völgye felé
vezető úton, tehát a másikon ment. Egy vezető hajnal után elkísért egy kis, barlangokkal
szegélyezett völgybe. Tizenhárom, tizennégy barlang lehet összesen. Az egyikben találtam egy
csontvázat, ami, úgy hiszem, Meretszegeré.
– Honnan tudod? – kérdezte Hatsepszut.
– Két dologból. Az egyik egy papiruszra írt átok, démoni lelkének imája az istenekhez.
– És mi a másik?
– Valami rothadó maradvány, feltehetőleg az, ami Balet úr szemeiből maradt – Valu a
gyomrát tapogatta.
– Hová vitetted a boszorkány csontjait? – kérdezte Hatsepszut.
– Egy ládában elhozattam a barlangból, várom az utasításaidat vele kapcsolatban.
– Hamarosan megkapod – felelte Hatsepszut. – Hallottad, mit mondtak az én "szemeim és
füleim", Karnak úr? Csak Dél Párducainak egyike juthatott be abba a sírkamrába! – a fáraó
hangja dühtől izzott. – Csak Dél Párducai, csak te és társaid tudták, hol temették el Meretszegert!
– Hallom szavaidat, úrnőm, és szívem zavart és felháborodott.
– Erről még beszélünk – fenyegette Hatsepszut. – Valu uram, most már megfordulhatsz.
Kollégád, Amerotke szerintem elvezet minket az igazsághoz.
Valu meghajolt és Amerotke felé fordult, aztán elkapta a bíró pillantását és elmosolyodott.
– Nesratta úrnő – folytatta Amerotke –, arról az éjszakáról beszéltünk, amikor Ipumert
megölte a méreg, amit a húgod adott be neki – felemelte kezét, hogy elhallgattassa Valut, aki
döbbenten felkiáltott. – Azon a bizonyos éjszakán az írnok annyi mérget kapott, amennyiről
biztosan tudtátok, hogy egyszer s mindenkorra elhallgattatja. Mire visszaért a parfümkészítők
negyedébe, a méreg valószínűleg már hatni kezdett. Lehet, hogy beugrott Intef orvoshoz, de az a
ravasz, alattomos ember nem segített sokat. Ipumer visszatért szálláshelyére, ahol azután
meghalt. Miután elment, Kheaj, aki most itt ül – Amerotke a rémült lány szemébe nézett –, a
kiskapun át újra távozott az Arany Gazella Házából, és összeszedte a kupákat, tálakat, tányérokat,
akármit használtak is az éjszakai mulatozás során. Ezeket aztán elrejtette egy bokorban. Kheaj
felkapaszkodott a kötéllétrán, lábujjhegyen végigsietett a szobán és visszabújt az ágyba. Nővéred
hálószobájának padlója recseg a sarus lábak léptei alatt, de ha egy fiatal lány megy rajtuk
lábujjhegyen...? – Amerotke vállat vont. – Az ablakrács pedig olyan könnyedén kiemelhető, mint
kés a tokból. A nővéred bizonyosan segített neked kijutni és visszajönni. Ahogy mondtam, én is
jártam Nesratta úrnő hálószobájában, és tudom, hogy ha a szolgáló ki is nyitotta az ajtót, Nesratta
ágyának csak az oldalát látta. Valószínűleg feltételezte, hogy te is ott fekszel. Kétszer is kint
jártál: egyszer, hogy találkozz azzal a szoknyavadásszal, másodszor pedig, hogy eltüntesd a
kupákat és tányérokat. Még parfümöt is kentél magadra és parfümmel átitatott parókát is viseltél,
hogy elnyomd a közeli mocsár szagát, amikor Ipumerrel találkozol.
Kheaj alsó ajka remegett. Valu felemelte kezét.
– Híreim vannak a számodra Ipumer írnokról, Amerotke uram. Avarisz városából jött, ahol
Néith templomának Élet Házában volt írnoktanuló. A származásáról keveset tudni, bár azzal
dicsekedett, hogy hükszósz származású volt. Nagyon kevés ember ismerte és még kevesebben
törődtek vele. Hirtelen távozott Avariszból, azt állítva, Thébában előléptetés vár rá.
– Te tudtad ezt? – kérdezte Amerotke Nesrattát.

A lány a fejét rázta.
– Mit tudtál Ipumerről?
Nesratta kinyitotta a száját, aztán becsukta és lesütötte a szemét.
– Én azt hiszem, többet tudsz, mint amit elmondtál nekünk – jelentette ki Amerotke.
A lány suttogott valamit.
– Mit mondasz?
Nesratta felemelte a fejét, szemében dac villant.
– Az ügyvédem, Meretel nincs itt.
– Igazad van – mosolyodott el Amerotke. – De ő a te ügyvéded, nem a húgodé. Kheaj adta be
a mérget Ipumernek. A húgod követett el gyilkosságot, és a húgod az, aki érezni fogja a fáraó
törvényének teljes súlyát. Tudod, mi a méregkeverők büntetése? Szeretnéd, ha Kheajt, aki még
csak tizennégy éves, élve temetnék el a Vörös Föld forró homokjába?
Nesratta zihálni kezdett, melle úgy emelkedett és süllyedt, mintha sokáig futott volna.
Parókája alól izzadságcseppek gyöngyöztek. Húga úgy nézett ki, mint aki révületbe esett, nagy,
sötét szemei szinte világítottak sápadt arcában.
– Hagyod, hogy a húgod meghaljon?
– Mit akarsz hallani?
– Tagadod, amit elmondtam?
Amerotke mindent megtett, hogy hangja szilárd maradjon. Ha Nesratta kitart, ha mindent
kockáztat, hogy titkolt szerelmesét védje, Amerotke hiányos bizonyítékai és az elmélet,
amelyeket rájuk épített, úgy omlanak össze, mint szalmából épített ház a szélviharban.
– Segítsek? – kérdezte a bíró. – Van egy titkos szeretőd, Nesratta úrnőm. Vagy legalábbis volt.
Szeretett téged és te is szeretted őt. Ebből a hatalmas szenvedélyből egy gyermek fogant.
Nesratta válla remegni kezdett. A lány mereven a távolba nézett Amerotke feje fölött.
– Úgy tervezték, eljegyeznek Karnak tábornokkal, nemde? A vérzésed azonban kimaradt, apád
pedig rájött az igazságra. Pesedu tábornok őrjöngött a dühtől, ahogy társai is. Nincs igazam, Heti
úr? Thuro úr? Karnak úr?
Dél három Párduca most már jól láthatóan kényelmetlenül érezte magát. Karnak gúnyosan
elhúzta a száját. Amerotke Hetit nézte, aki a leggyengébbnek tűnt, és a sarkán ült, összehúzott
vállakkal, szemét lesütve, nehogy pillantása találkozzon a bíróéval.
– Abortuszra kényszeríteni valakit borzalmas bűn – folytatta a bíró. – Az azonban, hogy Dél
Párducai egyikének leánya teherbe esik, és nem hajlandó megnevezni szeretőjét apja előtt...
Elkábítottak, igaz, Nesratta úrnő? Gyanítom, hogy így történt. Éjszaka, az ágyadból vittek el ezek
a bátor hősök Felima, az özvegyasszony házába, aki Intef cinkosa volt. A világ szeme előtt csak
egy afrodiziákumokat és szerelmi bájitalokat árusító asszony volt, titokban azonban abortuszokat
hajtott végre, és a szükséges szereket Inteftől szerezte be, akinek a megbízásából és segítségével
dolgozott. Elvégre egy orvos, aki akarata ellenére abortuszt hajt végre valakin, éppolyan szörnyű
büntetést kockáztat, mint ami most a húgodat fenyegeti. Éjszaka történt, reggelre téged, még
mindig elkábítva, visszavittek apád házába. Már a történtek előtt is gyűlölted őt, ekkor azonban
gyűlöleted bosszúvággyá vált. Válaszolj, hölgyem: abortuszt hajtottak végre rajtad?
– Nincs bizonyítékod erre! – vágott vissza Nesratta, majd nagyot nyelt. – Ahogy arra sincsen,
hogy a húgom találkozott Ipumerrel kinn a sötétben!
– Ó, dehogy nincs.
Amerotke kinyitotta a kis táskát, ami mellette hevert a padlón, és óvatosan kivette a
papiruszdarabokat, az elégett gazellajelvényt és a gyűrűt, melyet Szhufoj talált Ipumer holmija
között.
– Ez a bizonyítékod? – kérdezte Nesratta gúnyosan.

– Igen, ez az – Amerotke megérintette a papiruszt. – Ezek azok a szerek, amelyeket Felima
használt, hogy elhajtsa a magzatot. Ez – emelte fel a jelvényt –, gondolom, az apádé. Egy olyan
asszonyt, mint Felima, jól meg kellett fizetni, és gondolom, biztosítékot is akart, hogy nem fogják
feljelenteni. Apád végtére is nagy hatalmú ember volt. Valószínűleg drágakövekkel vagy egy
deben ezüsttel vagy arannyal fizette ki, és adott neki egy elismerő levelet is, rajta pecsétjével. Éz
pedig... – emelte fel a gyűrűt – észrevetted, milyen érdekes a mintája? Két egybefonódó gyűrű,
középen egy drágakővel. Neked is van egy hasonló gyűrűd, ugye?
Nesratta kinyújtotta a kezét és széttárta ujjait.
– Természetesen van.
– Gondolom, külön neked készítették. Pesedu tábornok nem a piacon vesz csecsebecséket
családja nőtagjainak, hanem ékszerésszel készíttet nekik gyűrűket és karpereceket. Vett egyet
neked, egyet pedig a húgodnak. Ez Kheaj gyűrűje – Amerotke Nesratta felé dobta a gyűrűt. –
Próbáld fel.
Nesratta tiltakozni készült.
– Engedelmeskedj a bíró úrnak! – parancsolt rá Szenenmut.
Nesratta remegő kézzel megpróbálta a gyűrűt gyűrűsujjára húzni, de túl kicsi volt rá.
– Nem megy fel az ujjadra – jelentette ki Amerotke. – Add oda a húgodnak.
Kheaj, aki még mindig úgy tűnt, mintha révületben lenne, gyorsan engedelmeskedett, és
felhúzta a gyűrűt, ami könnyedén az ujjára siklott. A lány felemelte a kezét és rábámult.
– Hogyan kerülhetett a húgod gyűrűje Ipumerhez? – kérdezte Amerotke. – Nesratta úrnő, ne
hazudj nekem. Elküldhetem szolgáimat a város minden arany- és ezüstműveséhez. Egyikük
felismeri a keze munkáját, és eskü alatt vallja majd itt, a bíróságon, hogy ezeket a gyűrűket külön
Pesedu tábornok két leányának készítette.
Kheaj a kezébe temette az arcát és zokogni kezdett.
– Nem tudom, milyen viszony állt fönn Ipumer és a húgod közt – jelentette ki Amerotke. – De
azt tudom, hogy Ipumer hiú volt és mohó. Valószínűleg szerelmet esküdött Kheajnak és
viszonzásul követelt valami zálogot. Ez lehet az egyetlen magyarázat.
Nesratta megnedvesítette kiszáradt ajkát és gyors pillantást vetett Dél Párducai felé.
– Én... nos... – hebegte.
– Mondd el neki! – Kheaj elvette a kezeit arca elől és nővérére nézett. – Nem látod, hogy
mindent tud?
– Hallgass! – kiáltott rá Nesratta, és megpróbálta megragadni húga karját, de Kheaj ellökte
magától.
– Én nem tudtam mindezt! – nézett Kheaj rémülten Amerotkéra. – Nem tudtam az abortuszról.
Csak annyit tudtam, hogy a nővérem beteg volt és a szobájában feküdt, apám pedig nagyon dühös
volt. Gyanítottam, hogy volt egy szeretője, mielőtt Ipumerrel találkozott. Éjszakánként
kisurrant...
Nesratta újra megpróbálta megragadni húga csuklóját, de Kheaj újra ellökte.
– Nesratta úrnő – szólt rá Amerotke –, higgadj le, különben megkötöztetlek.
Nesratta döntött.
– A húgom, Kheaj igazat beszél. Ipumer jóképű volt és szépeket tudott mondani, én pedig
élveztem, hogy bosszanthatom az apámat. Hamar meguntam azonban Ipumert, és ő ezt tudta.
Amikor találkoztunk, megpróbált féltékennyé tenni azzal, hogy Kheajjal csevegett.
– Mi történt aznap éjjel, amikor meghalt? – kérdezte Amerotke.
– Én mentem ki hozzá – jelentette ki Kheaj –, de nem tudtam a méregről.
– Folytasd – intett Amerotke.
Kheaj felállt, felkapta párnáját és letérdelt Amerotke előtt. Úgy tűnt, örül neki, hogy távolabb

kerülhet nővérétől.
– Ipumer udvarolt neked, ugye? – kérdezte Amerotke.
A lány bólintott.
– Mindig a nővéred árnyékában éltél?
A lány újfent bólintott.
– Mi történt, amikor Nesratta megunta Ipumert?
– Nagyon tetszett nekem Ipumer – suttogta Kheaj könnyes szemmel. – Könyörögtem a
nővéremnek, hogy segítsen. Ő azt mondta, az enyém lehet Ipumer, ha akarom.
– Persze hogy ezt mondta. Annyira gyűlölte az apját, hogy bármit megtett volna, hogy bosszút
álljon rajta, még téged is felhasznált hozzá – mondta Amerotke, aztán elfordult, hogy köhögjön,
és közben gyorsan arra az emberre pillantott, akiről azt gyanította, ő a Széth-hívő. A férfi ölében
összekulcsolt kézzel, enyhén lehajtott fejjel térdelt. Most nem fogsz közbeavatkozni, gondolta
Amerotke. Gondolom, kíváncsi vagy, mennyit tudok.
– Rendben – Amerotke gyengéden megérintette Kheaj arcát. – Ártatlan vagy, gyermekem.
Amíg igazat mondasz, nincs okod félni tőlem. Tehát Ipumer éjszakánként járt a házhoz. Néha a
saját szobádból szöktél ki hozzá, ez azonban gyanakvásra adhatott volna okot, ezért aztán úgy
tettél, mint akit rémálmok gyötörnek. A nővéred természetesen segített, és sötétedés után, mielőtt
aludni tértél volna, Nesratta kivitt a találkahelyetekre egy tálcát kupákkal és étellel. Amit nem
tudhattál, az az volt, hogy Ipumer kupáját méreggel kente be...
– De uram – szakította félbe Valu –, honnan tudhatta Nesratta úrnő, hogy a húga nem abból a
kupából fog inni?
– Nem tudom – Amerotke szeme fogva tartotta Kheaj pillantását. – Te azonban tudod, Kheaj.
A lány bólintott.
– Én nem ihatok bort – mondta halkan. – Amióta a vérzésem először megjött. Az orvosok azt
mondták, a szervezetem rosszul tűri. Csak egy kupa volt elrejtve a találkahelyünkön.
– Tehát a nővéred tudta, hogy te nem fogsz inni? Biztos vagyok benne, hogy családotok
orvosa megerősíti majd, amit most mondtál.
– Nem gyanakodtál? – szólt közbe Valu újra. – Ezek után az éjszakai tivornyák után Ipumer
gyakran panaszkodhatott gyomorgörcsökre.
– Persze – mondta Amerotke –, de emlékezz, főügyész uram, ugyanazt az ételt ették, a bort
pedig Ipumer magával hozta. Ezért nem gyanakodott egyszer sem. Igazam van, gyermek? –
Amerotke igyekezett megnyugtatni Kheajt.
– Igen, uram – suttogta a lány. – Éjszakánként találkoztam Ipumerrel. Nesratta mindig
vászonba csomagolt kenyeret és gyümölcsöt hagyott elrejtve a találkahelyünkön, meg egy
kelyhet, amit külön erre a célra vett, hogy apám ne vegyen észre semmit, ha valami rosszul sül el.
Ipumer mindig hozott magával bort.
– Ahogy a szerelmesek általában – mondta Amerotke. – Egyikőtök gondoskodott ételről, a
másik italról. Valószínűleg tartott a nővéredtől és az apádtól, gyanakodhatott arra, hogy meg
akarják mérgezni, de a kupán semmi különöset nem vett észre, ezért töltött bele bort és megitta.
A következő nap beteg volt, de mikor veled találkozott, te azt mondtad, nem lettél beteg. Miért
gyanakodott volna? Te is ettél abból, amiből ő, nem?
Kheaj bólintott.
– A kupát tehát méreggel dörzsölték be, de a méreg nem volt elég ahhoz, hogy megölje. Ezért
nem halt meg már korábban. Az orvosok elmondhatják, hogy egyes mérgek lassan
felgyülemlenek az ember szervezetében. Csak idő kérdése volt, mikor válik halálossá az adag.
Azon a bizonyos éjszakán persze a nővéred is bőkezűbben bánt vele.
– De hogyhogy Ipumer nem vizsgálta meg jobban a kupát? – kérdezte Valu.

– A sötétben? – kérdezett vissza Amerotke. – A méregnek nem volt sem szaga, sem íze,
Ipumernek pedig érzékeny gyomra volt. Mondd csak, Kheaj, mit mondott neked Ipumer, mi volt
közte és a nővéred között?
– Azt mondta, valamikor szerette őt, de most, hogy rám talált, már nem érdekli – a lány alsó
ajka remegett.
– Igaz, hogy mérget vásárolt? – kérdezte Amerotke.
– Igen, azt mondta, azért, hogy megijessze a nővéremet. Azzal fenyegette, hogy öngyilkos
lesz. Ópiumot is vett, hogy megnyugtassa a gyomrát és az idegeit.
– Mi egyebet mondott még magáról?
– Ó, sokat dicsekedett azzal, hogy nemesi származású.
– És még? Folytasd, gyermekem – nógatta Amerotke.
– Ipumer azt mondta, hogy hükszósz származású, és hogy nagy hatalmú barátai vannak
Thébában, és azt is mondta, hogy sokat tud a nővéremről.
– Te pedig mindezt elmondtad Nesrattának?
Kheaj bólintott.
– Néha Ipumer megijesztett.
– Hát persze – mondta Amerotke. – A nővéredet pedig még jobban. Ami azt illeti, Ipumer
saját maga írta alá a halálos ítéletét. Ipumerben és Nesrattában sok közös volt: nem csak a
viszonyuk, hanem az is, hogy Ipumert ugyanaz hozta Thébába, aki teherbe ejtette Nesrattát. A
lánynak éppúgy meg kellett ezt a személyt védenie, ahogy tőlem próbálta megvédeni azzal, hogy
azt állította, ő volt az a titokzatos idegen, aki Hórusz-álarcot viselve járt az Olajlámpások
utcájában.
A Két Igazság Csarnokában csend lett. Még Karnak is tátott szájjal figyelt.
– Ipumernek meg kellett halnia – folytatta Amerotke –, több okból is. A legfőbb ok az volt,
hogy elárulhatta volna Nesratta nagy szerelmét – Amerotke intett. – Visszaülhetsz a helyedre,
gyermek.
Kheaj visszament nővére mellé, Amerotke pedig szembefordult Karnak tábornokkal.
– Uram, te Théba hőse vagy, Dél Párducainak vezére. Összetartó csapat vagytok, ugye?
Karnak zord arckifejezéssel nézett vissza rá.
– Mikor a feleséged meghalt, úgy találtad jónak, hogy egyik bajtársad leányát veszed el, ugye?
Te büszke férfi vagy, Karnak tábornok. Nem vesztegeted az idődet udvarlásra, szép szavakra.
Gondolom, őrjöngtél, mikor megtudtad, hogy a lány, akit választottál, másvalaki gyermekét
hordozza. Gondoltál arra, hogy feléleszted a régi törvényt, amely ebben az esetben halálbüntetést
ír elő?
– Igen. Jogom volt hozzá! – Karnak valósággal kiköpte a szavakat. – Már majdnem
eljegyeztem Nesrattát. Ha a terhessége kitudódik, mindenki tudta volna, hogy felszarvaztak, az
egész város rajtam nevetett volna! – az öntelt tábornokból sütött a düh. – Azonban sajnáltam
Pesedut. Bajtársam volt. Nem akartam vérviszályt szítani.
– Nem is fogsz az én országomban, az én uralkodásom alatt! – szólt közbe Hatsepszut. Hangja
halk volt, de tisztán érthető.
Karnak észbe kapott és fejet hajtott a trón felé.
– Úgy döntöttem ezért, hogy megkönyörülök rajta – folytatta. – Jóhiszeműen cselekedtem,
amikor megkértem a kezét. Miért kellene köznevetség tárgyává válnom ?
– De az eljegyzés ténye nem volt közismert – vetette ellen Szenenmut.
– Már majdnem az volt, amikor a lány terhessége kiderült.
– A nevem Nesratta, nem "lány". Nesratta úrnő.
Amerotke felemelte a kezét, hogy elhallgattassa.

– Pesedu halálra rémült – folytatta Karnak, figyelmen kívül hagyva a lány kitörését. –
Szégyellte magát. Utánanézett a törvényeknek – mutatott a bírói szék előtti asztalon álló
tekercsekre. – Jogom volt hozzá, hogy vérét kívánjam...
– Egy meg sem született gyermeknek? – kérdezte Amerotke. – Ezért aztán rábeszélted
Pesedut, hogy kábítsa el a lányát. Te vitted el Felimához, aki végrehajtotta az abortuszt?
Karnak érzéketlenül nézett a bíróra. Két társa, Thuro és Heti idegesnek tűnt, Nebamun pedig
lehajtott fejjel ült.
– Haragod minden bizonnyal félelmetes volt.
– Közel sem annyira, mint Pesedu úré.
– Mi a helyzet Ipumerrel? – kérdezte Amerotke. – Gondolom, nem tetszett, hogy udvarolni
kezdett korábbi jegyesednek – a bíró választ várt, de mivel nem kapott, folytatta. – Minden
bizonnyal. Pesedu, gondolom hozzád fordult tanácsért, segítségért, te pedig elmentél a Háború
Házába, hogy kiderítsd róla, amit lehet.
– A rá utaló feljegyzések eltűntek, semmi nyomuk nem volt – Karnak öklével dobolt térdén. –
Hallottam a pletykát, miszerint Kamun tábornok a felelős a kinevezéséért, ő azonban nem sokkal
később meghalt.
– Nem jutott az eszedbe, hogy megöld Ipumert? – érdeklődött Amerotke. – Végtére is háborús
veterán vagy, minden bizonnyal nagy véleményed van saját magadról meg a bajtársaidról. Pesedu
feltehetőleg bosszúért kiáltott, valamiféle megtorlást követelt – Amerotke lélegzetnyi szünetet
tartott. – Tudod, mire gondolok, Karnak tábornok? Szerintem jó tanácsot adtál Pesedunak.
Milyen jó ötlet így megszabadulni egy gondot okozó lánytól! Hadd menjen csak feleségül egy
uborkafára felkapaszkodott senkihez. Hadd tapasztalja meg a keserűséget és a szegénységet.
Ezért aztán tőled biztonságban volt Ipumer – Amerotke Nesrattára nézett. – Biztos vagyok benne,
hogy apád tiltakozott, hölgyem, de nem nagyon, hiszen Karnak tábornok parancsai szerint
cselekedett. Valóban azt hitte, eljegyzed magad Ipumerrel, aztán elkerülsz a házából, és ami
téged illet, ő mossa kezeit, törődjön veled más. Elvégre volt egy másik lánya is. Az ő szemében te
mindig csak kellemetlenség voltál. Nesratta szóra nyitotta száját.
– Uram... – megrázta a fejét. – Uram, mindjárt elájulok. Könyörgöm, hozass egy kupa bort.
Amerotke bólintott Szhufoj felé, aki a kis benyílóba lépett, elővett egy ezüstkupát, bort töltött
bele és a lánynak nyújtotta. Nesratta megragadta és nagyot kortyolt.
– Igazat mondok, Karnak úr? – kérdezte Amerotke. – Ezért nem foglalkoztál Ipumerrel.
Kihívhattad volna, megverethetted volna, megölethetted volna, még azt is el tudtad volna intézni,
hogy elbocsássak állásából. Nesratta úrnőnek azonban gyorsan jár az esze. Hamar rájött, hogy az
apja nem törődik Ipumerrel, ezért ráunt az írnokra. Csak akkor határozta el, hogy cselekszik,
amikor az írnok fenyegetni kezdte és kezdett veszélyessé válni a helyzet. Heti és Thuro urak, ti
tudtatok minderről, ahogy Balet és Ruah is, ez az egyetlen magyarázat. A régi időkben Ipumer
egy hónapig se maradt volna életben, most azonban halálos játék kezdődött. Most térjünk vissza a
boldogabb napok emlékéhez, Karnak uram. Te régi vágású ember vagy, nemde? Olyan, aki nem
pazarolja az idejét udvarlásra. Az eljegyzésről valószínűleg úgy tárgyaltál Peseduval és idősebb
lányával, mint egy üzleti megállapodásról. Nem tudtad eljátszani a szerelmes fiatalembert, és
hogy megkérd a lány kezét, az egyetlen emberhez fordultál, aki tanácsot adhat, aki segíthet
neked: hűséges szolgádhoz, Nebamunhoz.
– Én...
Amióta ismerte Karnakot, Amerotke először látta, hogy a tábornok nem találja a szavakat.
– Mondd csak, Karnak uram, igaz, hogy Pesedu és te megesküdtetek, hogy ha valaha is
megtaláljátok azt a férfit, aki Nesratta terhességéért felelős, megölitek?
Karnak bólintott.

– Gondoltad valaha is, akár legrosszabb rémálmaidban, hogy Nebamun volt a felelős
mindezért?
Karnak üres tekintettel bámult vissza. Nebamun most felemelte a fejét. Arca fiatalabbnak tűnt,
a gond véste ráncok kisimultak. Nem tűnt zavartnak, hűvösen nézett a bíróra.
– Karnak uram, itt nem kerülhet sor erőszakos cselekedetre.
Amerotke a szemébe nézett annak a férfinak, akiről tudta, hogy ő a Széth-hívő.
– Te vagy a gyilkos, ugye?
Nebamun elmosolyodott.
– Másnak mutatod magad, mint ami vagy – folytatta Amerotke. – Karnak tábornok, nem
vetted észre, hogy viperát melengettél a kebleden?
– Ezt nem hiszem el – suttogta Heti. – Nebamun egy közülünk.
– Nebamun egy volt közületek – helyesbített Amerotke, és intett Nebamunnak, hogy lépjen
elő. Egy pillanatig úgy tűnt, a szolga nem engedelmeskedik, de aztán feltápászkodott. Még
mindig bőr lábszárvédőket viselt, de amikor közelebb lépett, hogy letérdeljen Amerotke előtt, a
bíró észrevette, hogy ügyetlen mozgása eltűnt. Nebamun letérdelt a párnákra, pillantása
Amerotkéét kereste.
– Ahogy látod, túléltem a támadást – mondta Amerotke halkan. – Tudod, a viperákét, amiket a
szobámba dobtál.
– Mi ez az egész? – szakította félbe Karnak.
– Elfelejtetted – folytatta Amerotke –, hogy a kígyók nem tűrik a hideget. Mindig vonzza őket
a meleg – a parázstartók melege is.
Nebamun bólintott, jelezve, hogy érti.
– Ugyanez igaz a másik támadásra is, nemde? – Amerotke kis szünetet tartott. – Egész Théba
jól ismer, Nebamun, mindenki látja, ahogy gazdád ügyeit intézve lótsz-futsz. Te béreltél fel
valakit, hogy lőjön egypár nyilat a fejed fölé, hogy megtévesszen? Aznap egy pillanatra sem
mozdultál el mellőlem, hogy bérelhetted volna fel?
Nebamun önelégülten mosolygott.
– Persze Karnak tábornok akkor már megparancsolta neked, hogy mindent mondj el nekem a
Széth ezredről. Te felvetted a Hórusz-álarcot, megbíztál egy orgyilkost azzal, hogy kövesse
Amerotkét és Nebamunt, Karnak szolgáját, és lőjön ki egypár nyilat, hogy rájuk ijesszen. Bár
ugyanennek az orgyilkosnak volt egy másik, véresebb feladata is, nem? Hogy megölje Pesedu
tábornokot. Te gazdag ember vagy, Nebamun. Valószínűleg nagyobb vagyonod van aranyban és
ezüstben, mint nekem, miután éveken át hűségesen szolgáltad gazdádat. A gyilkos, akit
felbéreltél, Pesedu után ment a Nílus mocsaraiba, és egy elhagyatott helyen megölte őt és
szolgáját. Illő halál annak, aki elrendezte meg nem született gyermeked megölését és megalázta a
lányt, akit szerettél. Pesedut, akár a többieket is, megfosztottad a tisztességes élettől és haláltól.
Nem maradt holttest a balzsamozók számára, lelkének nem lesz könnyű útja az alvilágon
keresztül – Amerotke Nebamun arcát figyelte. – Könnyű lehetett elintézni – mondta. – Thébában
is virágzik az orgyilkosok szövetsége, neked pedig elég pénzed volt ahhoz, hogy felbéreld a
legjobbat és ne tegyenek fel kérdéseket. Mit számít, ki az, aki gyilkol, amíg a gyilkosság
megtörténik, te pedig biztonságban vagy?
– Mi folyik itt? – suttogta Karnak. Arcáról az önteltség minden nyoma eltűnt, most csak egy
zavart középkorú ember volt, aki körül összeomlik jól ismert világa.
– De hát Karnak uram, ez Nebamun, a szolgád, aki mindig olyan volt, mintha a testvéred lett
volna. Valaki, aki a te házadban nőtt föl, aki ifjúkorában veled tartott azon az éjszakán, mikor
bejutottatok a hükszósz táborba és megöltétek Meretszegert. Valaki – folytatta Amerotke
Nebamun arcát figyelve, és enyhe részvétet érzett –, aki, amikor téged és társaidat

megjutalmaztak és kitüntettek, semmi egyebet nem kívánt, mint hogy hűségesen szolgáljon élete
végéig;
– És ezt is tettem – mondta Nebamun csöndesen.
– A legnagyobb gyűlölet a szeretetben gyökerezik – mondta Amerotke. – Te Karnak úr
árnyéka voltál, a szolgája, a bizalmasa. Semmit nem kértél, csak hogy az ő dicsőségében élhess.
Elégedett voltál ennyivel is. Karnak úr egy hős – folytatta Amerotke –, azonban kőszívű, kemény
ember. Mégis úgy gondolom, megadott volna neked bármit, amit kérsz.
Nebamun szeme megvillant, aztán a férfi bólintott.
Amerotke eltűnődött azon, mi történhetett. Nebamun olyan nyugodtnak tűnt. Elborult az agya
a fájdalomtól, a haragtól, a gyűlölettől? Majdhogynem úgy tűnt, élvezi, amit Amerotke mond,
mintha tudná, hogy gazdája és Dél többi Párduca nyilvánosan megszégyenült. Én is része vagyok
a tervednek, gondolta Amerotke.
– Gondolom, egyvalamit bánsz – mondta Amerotke halkan –, hogy nem sikerült mindet
megölnöd.
– Igen, bíró uram. Ami a kígyókat illeti... – Nebamun vállat vont. – Időre volt szükségem. A
Nesrattánál tett látogatásod után tudtam, hogy szorul a hurok.
– Tudom, hogy tudtad.
– Bíró uram – szólt közbe Hatsepszut –, mi ez a kígyó ügy?
– Mikor meglátogattam Nesratta úrnőt – mondta Amerotke a válla fölött hátrafordítva fejét –,
a lány megpróbálta védeni Nebamunt. Azt állította, ő volt az, aki kibérelte a szobát az
Olajlámpások utcájában, és ő viselt Hórusz-álarcot, hogy eltakarja arcát. Ez hazugság volt. A
szobát bérbeadó kereskedő biztos volt benne, hogy az álarcos ember férfi volt. Mielőtt elhagytam
a házat, a szolgám, Szhufoj elmondta, hogy Nesratta úrnő szomorúnak tűnt, sírt is. Karnak
tábornok, te ugyanabban az időben tettél látogatást az Arany Gazella Házában.
– Ez igaz – suttogta a tábornok.
– Nebamun pedig engedélyedet kérte, hogy távozzon?
– Igen. Azt mondta, találkozni szeretne Pesedu tábornok feleségével, hogy megnyugtassa.
– Nem hiszem, hogy ezt tette volna. Inkább gyorsan, titokban találkozott titkos szerelmével,
Nesrattával. A lány elmondta neki, mit mondott nekem. Te, Nebamun, erre dühös lettél, mikor
megtudtad, mit hazudott a Hórusz-álarcos emberről meg az Olajlámpások utcájáról, mert ez
óriási hiba volt – kapcsolatba hozta őt azzal a személlyel, aki Ipumert Thébába hozta. Ő megijedt,
te pedig megpróbáltál megölni.
Amerotke egy pillanatra elhallgatott, mert figyelmét elvonta Nesratta, aki felkapta kupáját és
mohón ivott.
– Még mindig szereted? – kérdezte Amerotke.
– Teljes szívemből, bíró uram. Ahogy mondtad – mosolyodott el Nebamun –, a nagy
szeretetből nagy gyűlölet fakadhat. Te voltál a bosszúállás angyala. Az egész kettőnk
versenyfutása volt. Sajnálom – Nebamun hangja elhalt.
– Te utasítottad, hogy ölje meg Ipumert?
Nebamun felvonta a szemöldökét.
– Ipumer lett volna a kard, mellyel lesújtok Pesedura és a többiekre – arca elkomorult, szemei
izzottak. – Elvették tőlem a nőt, akit igazán szerettem. Megölték a gyermekemet. Én semmit nem
kértem tőlük. Nem kértem kitüntetéseket, nem kértem a dicsőségből. Én csak Nesrattát akartam.
Amerotke megborzongott, amikor észrevette, mekkora feszültség uralkodott el a teremben.
– Most is szeretem. Mindig szeretni fogom.
– Én is szeretlek téged.
Nesratta feltérdelt, kezében a kupával. Nebamun a lány felé fordult. Amerotkét lenyűgözte a

Nesratta szemében tükröződő szenvedély. A lány újabb kortyot ivott a borból.
– Szeretlek egész nap – folytatta, egy közismert szerelmes verset idézve.
Szeretlek egész éjjel,
Az éjszaka hosszú óráin át.
Pazarlás minden nap, amit egyedül töltök,
Csak fekszem és rád gondolok.
Milyen varázslat van a hangodban,
hogy ily érzéseket kelt testemben?
Könyörgöm a sötétségben,
Hová lettél, én szerelmem?
Nebamun folytatta a verset.
Miért hagynám el őt, kinek szerelme megnyugtat,
S lépésről lépésre kelti fel vágyamat?
Amerotke nem szólt közbe. Nesratta még mindig kezében tartotta a kupát. Amerotke féligmeddig sejtette már, mit tett a lány, számára ez volt a legmegfelelőbb kiút.
Most már mindkét szerelmes a verset szavalta.
Egyetlen szerető hang sem válaszol.
Mennyire egyedül vagyunk!
Amerotke válla fölött hátrapillantott. Hatsepszut dermedten ült és mintha részvét csillant volna
a szemében. Amerotke zajt hallott és visszafordult. Nesratta a padlóra tette az üres kupát és
előredőlt, mindkét kezével a gyomrát markolva, aztán kinyújtotta a kezeit. Amerotke nem
avatkozott közbe, ahogy Nebamun közelebb lépett és megfogta a lány kezét. A lány már
haldokolt, fejét lehajtva köhögött. Amerotke hallotta Kheaj sikolyát, mintha a távolból jönne,
aztán a többiek riadt kiáltásait és Aszural sietős lépéseit, de már késő volt. Nesratta teste szerelme
karjaiban fekve rázkódott. Amerotke lehunyta a szemét és imádkozott, hogy az istenek
megértsék. Mikor újra felnézett, Nebamun még mindig szorosan a karjában tartotta Nesrattát,
mintha megpróbálná megállítani teste rándulásait; arcát a lány homlokához szorította, gyengéd
szavakat suttogott. Senki nem avatkozott közbe. Nesratta hangosan felsóhajtott, aztán
elcsendesedett.
Tizenharmadik fejezet
Egy darabig a káosz uralkodott a termen. Szenenmut behívta az őröket, hogy vigyék ki
Nesratta holttestét, amit Nebamun még mindig szorosan a karjában tartott. Amerotke odament és
megpróbálta kitapintani a lány pulzusát, de nem érezte. Vége. A lány úgy feküdt ott, mintha csak
aludna, félig lehunyt szemmel, enyhén szétnyílt ajkakkal. Halálának okára csak arcának
sápadtsága utalt és a különös pirosság, ami arccsontjain feltűnt. A lány ruhájának ujjában
Amerotke megtalálta a méreget tartalmazó parfümösüvegcsét, a dugó még mindig benne volt.
– Előre felkészült erre.
Szenenmut otthagyta Hatsepszut trónját és közelebb lépett. Nebamun küzdött, amikor Nesratta

testét ki akarták szabadítani szorításából, aztán elengedte, szemei még mindig égtek.
– Engedd el – suttogta Amerotke. – Azt tette, amit akart. Előre tudott mindent, és felkészült rá.
Nebamun arckifejezése borzalmas volt. Nem sírt, de egy olyan ember tekintete ült a szemében,
aki most ébredt rá, hogy bármekkorát kortyolt is az élet poharából, most minden porrá válik a
szájában. Elengedte Nesratta testét, amit a többiek egy rögtönzött hordágyon kivittek a teremből.
Felsegítették Kheajt, aki a padlón kuporogva zokogott megállíthatatlanul. Amerotke utasította a
szolgákat, hogy vigyék a lányt a szomszédos szobába, ahol szem előtt van, de kényelembe
helyezheti magát, míg az ügy le nem zárul.
Nebamun egyetlenegyszer tanúsított ellenállást, amikor Aszural durván megmotozta,
fegyvereket vagy mérget keresve, de nem talált nála semmit. Kintről, a folyosóról izgatott hangok
hallatszottak. A teremben lévők csak ültek, még mindig nem voltak képesek megemészteni, ami
történt.
Az ajtókat bezárták. Nebamun leült és egy pontra meredt a falon, Amerotke mögött. Letörölte
arcáról az izzadságot. Úgy néz ki, mint egy megszállott, gondolta Amerotke.
– Meg kellett volna motozni a lányt – mondta Karnak, rátalálva hangjára.
Nebamun a tábornok felé fordult, szemében lángolt a gyűlölet.
– Mindig sejtettem, hogy ez lesz belőle – Nebamun hangja éles volt. – Ennek az ügynek
könnyekben és tragédiában kellett véget érnie. A büszkeség rettenetes ékesség, Karnak uram – a
tábornokok felé intett. – Mindez a te műved, a tiéd és Dél többi bátor Párducáé. Ahelyett, hogy
hagytátok volna, hogy úgy alakuljon az élet, ahogy kell, fontosabbnak tartottátok a
dicsőségeteket, a rangotokat, a hatalmatokat!
A szavak gyűlöletteli sziszegésként hatottak. Nebamun még mindig Amerotke közelében
térdelt, de a bíró nem érzett félelmet. Meg volt győződve róla, hogy Nebamun nem akar rosszat
neki. Nesratta halott. Nebamun eltökélte, hogy megmondja a véleményét.
Amerotke körbepillantott a tárgyalóteremben. Szhufoj, Prenhoe, a kérelmek őrzője és Aszural
elfoglalták megszokott helyüket. A párnákat, melyeken Nesratta és Kheaj térdeltek, már elvitték,
a történtekre csak egy halvány folt utalt a padlón, a hangulat azonban megváltozott. Hatsepszut,
Szenenmut, még Amerotke is úgy érezte, most nem ő irányítja az események menetét. Minden
szem Nebamunra szegeződött.
– Szeretted őt, ugye? – kérdezte Amerotke halkan.
– Szerettem, bíró uram, az első pillanattól fogva, hogy megláttam. Karnak úr szolgája vagyok.
Valaha szerettem Karnak urat... – Nebamun hangja szilárdabb lett. – Én is Dél Párduca vagyok.
Én is a Széth ezred katonája vagyok. Ott voltam, mikor Meretszeger meghalt. Én voltam az
egyetlen, aki komoly sebet kapott.
– De a seb beforrt, nem? – kérdezte Amerotke. – És nem is fájt két évvel ezelőttig, mikor azt
színlelted, hogy rosszabbodott az állapotod. Mikor Nesrattával együtt kitervelted bosszúdat. Ki
gyanakodott volna a bicegő Nebamunra?
A szolga mosolygott, mintha Amerotke valami vicceset mondott volna.
– Gyakran jártam Nesrattáéknál az Arany Gazella Házában – Nebamun hangja halk volt,
mintha csak magának beszélne. – Üzeneteket és apróbb ajándékokat vittem Karnak úrtól. Pesedu
úr sosem volt ott. Jobban érdekelte a templomi szajhája, a heszetlány, amelyikkel ideje nagy
részét töltötte. A felesége, Vemszit úrnő – Nebamun újra elmosolyodott –, szóval, neki megvolt a
maga elfoglaltsága. Ahogy mondtad, bíró uram, senki nem gyanakodott Nebamunra. Gyakran
beszélgettünk, fogtuk egymás kezét. Nesratta mindig kigúnyolta Dél Párducait és apja
gőgösségét. Ami apró lángocskaként kezdődött, hamarosan tomboló tűzzé vált. Elkezdtünk
titokban találkozgatni a városban vagy éjszaka a házuk mellett. Senki nem fedezett fel minket.
Egy évvel Ipumer Thébába érkezte előtt Nesratta elmondta nekem, hogy gyermeket vár.

– Miért nem mondtad el nekem? – kiáltott fel Karnak.
Nebamun elhúzta a száját.
– Mi haszna lett volna, uram? Emlékszel, milyen dühös voltál, mikor megtudtad? A
legborzalmasabb büntetéssel fenyegetted Nesratta úrnőt és azt, aki felelős volt állapotáért.
– Ezért úgy gondoltad, vársz, ugye? – kérdezte Amerotke. – Ha Nesratta kihordja terhességét,
Thébában senki nem kérte volna meg a kezét.
Nebamun hevesen bólogatott.
– Vártál volna tizenkét hónapig – folytatta Amerotke –, aztán megkérted volna, hogy menjen
hozzád feleségül.
– Igen, uram, ezt terveztük. Egy idő után Karnak úr elfelejtette volna, ő nem sok mindennel
törődik. Ugyanez áll Pesedu úrra. Azonban... – Nebamun hangja gúnyossá vált – találkozgattak,
ahogy gyakran tették, hogy együtt igyanak és hencegjenek. Úgy burjánzott bennük a harag, mint
valami rothadó nád a Nílus mocsarában. Ha emlékszel, Karnak uram – fordult gazdája felé
Nebamun –, én is ott voltam. Azt javasoltam, légy megértő, együttérző a lánnyal. Csak akkor
döbbentem rá, hogy már elkéstem.
– Igen – szólalt meg Heti. – Valamelyikünknek feltűnhetett volna.
Nebamun feléjük köpött.
– Amerotke úrnak igaza van. Látom a szemében. Gyilkosok vagytok, született gyilkosok. Úgy
ereztétek, folt esett a becsületeteken, és ezt jóvá kell tennetek. És mit tudhatott a szegény
Nebamun az ilyen dolgokról? Engem, aki soha nem kért tőletek semmit, meg sem kérdeztetek –
Nebamun Amerotkére pillantott. – Figyelmeztetni akartam Nesrattát, amíg rá nem döbbentem a
borzalmas igazságra. Akkor már napok óta nem láttam Nesrattát. Jelen voltam, mikor beszéltek
róla, de csak akkor ébredtem rá, hogy nem arról beszéltek, amit tenni akartak, hanem amit már
megtettek! Túl késő volt!
– Mikor Nesrattát elvitték otthonról, nem voltál ott, igaz? – kérdezte Amerotke. – Ahogy
akkor sem, amikor elkábítva és megkötözve elvitték a magzatelhajtóhoz, Felimához?
Amerotke odafordult a fáraó szeméhez és füléhez, aki döbbenten ült helyén.
– Rettenetes bűn, ugye, uram?
– Borzalmas – mondta Valu egyetértőn. – Csak azok vehettek részt ilyesmiben, akik teljesen
egyetértettek vele.
– Ez fordította lelked Dél Párducai ellen, nem, Nebamun? Téged, aki mindennek a része
voltál, most kizártak?
– Két nappal azután, miután ez történt, meglátogattam Nesrattát – felelte Nebamun. – Nagyon
beteg volt. Az az ember, Intef, titokban ápolta. Nesratta elveszítette gyermekünket és csendesen
elmondta, hogy soha nem foganhat meg többé. Kezemet a fejére téve megesküdtem, hogy a
létező legborzalmasabb módon állok bosszút – Nebamun pimasz pillantást vetett Hatsepszutra. –
Gondoltam arra, hogy hozzád fordulok, Isteni Űrnő, de talán emlékszel még rá, hogy ott voltam,
mikor találkoztál velük – Nebamun kinyújtotta ökölbe szorított kezét. – Éppolyan szorosan a
markukban tartottak téged is, ahogyan bátyádat és atyádat. Dél nagy Párducai – ki merte volna
felelősségre vonni őket? Mikor Nesratta úgynevezett bűne napvilágra került, és Karnak
felbontotta az eljegyzésüket, még óvatosabbnak kellett lennem. Éjszaka találkoztam vele, és
elmondtam neki, hogy kitervelem, hogy tehetem tönkre mindannyiukat. Nesratta lelke meghalt
gyermekünkkel együtt. Beleegyezett a tervembe.
– Ezért aztán visszamentél a Vörös Kápolnába? – kérdezte Amerotke. – Megnézted azt a
rengeteg képet a falon, amelyek Dél Párducainak nagy tetteit ábrázolják, és a legelsővel kezdted,
amelyikben minden dicsőségük gyökerezett: Meretszeger meggyilkolásával.
– Úgy döntöttem, a lehető legnagyobb erővel csapok le – bólintott Nebamun. – Mikor

kifosztottuk a hükszósz tábort, megtaláltam ezeket a medálokat a boszorkány holmija közt.
Találtam feljegyzéseket is, melyek avariszi családjára utaltak. Ezeket mind megtartottam
emléknek. Sosem gondoltam, milyen hasznosnak bizonyulnak egyszer, és amikor így történt, úgy
véltem, ez annak a jele, hogy Széth isten egyetért minden tervemmel. Minden bátor hősünknek,
köztük Kamunnak is, küldtem egy medált. Nesratta azt mondta, mindannyian jelen voltak, mikor
elvitték őt ahhoz a Felima nevű boszorkányhoz.
– Mi a helyzet Ipumerrel?
– Ó, az könnyű volt. Az iratok szerint Meretszegernek volt egy szeretője, egy hükszósz
tábornok, és gyerekük is született. Ami azt illeti, kettő is. A fiatalabb fiukat nem találtam meg, de
Ipumert igen. Kibéreltem azt a szobát az Olajlámpások utcájában, vettem egy Hórusz-álarcot és
egy csuklyás köpenyt, és rájöttem, milyen könnyedén közlekedhetek a Holtak Városa útjain. A
gazdámnak sosem hiányoztam igazán. Neki csak arra kellett a hűséges Nebamun, hogy legyen,
aki lót-fut a városban. Azt színleltem, újra megfájdult a seb a lábamon, és megvettem a sarukat és
bőr lábszárvédőket. Aztán megtaláltam Ipumert.
– Gazdag ember vagy?
– Természetesen. Gazdám jól bánik a lovaival, a kutyáival és a szolgáival. A gazdagságomat
arra használtam, hogy Ipumert Thébába hozzam. Meglátogattam az öreg Kamunt, akinek gyenge
lelke és még gyengébb esze volt, és a bizalmamba avattam, megeskettem, hogy titokban tartja,
amit mondok, aztán szívességre kértem. Kamun persze ráharapott a csalira, mint egy hal.
Amilyen öntelt, boldog volt, hogy pártfogolhat valakit, hogy tehet valamit a szegény kis
Nebamunért.
– Ipumer örült?
– Ó, igen. Thébába hozattam, találkoztam vele az Olajlámpások utcájában és tudattam vele,
hogy előléptették. Arról is tájékoztattam, hogyan akarom felhasználni Dél Párducai ellen, azok
ellen, akik megölték az anyját.
– Mi történt Felimával és Ipumerrel? Rájöttél titkos tevékenységükre?
– Persze hogy rájöttem – Nebamun megvakarta izzadt nyakát. – Meglátogattam Felimát, egyik
kezemben arannyal, a másikban a kardommal. Álruhában mentem, késő este. Elmondtam neki,
hogy mindent tudok arról, amit csinál, és megfenyegettem, hogy ha nem működik együtt velem,
értesítem tevékenységéről Valut, a fáraó szemét és fülét. Felima az éjszaka teremtménye volt,
ijedt és mohó. Elmondtam neki, hogy egy fiatalember fogja meglátogatni, neki pedig jól kell
bánnia vele. Ez nem ütközött nehézségekbe, Felima olyan buja volt, mint egy tüzelő nőstény
kecske, Ipumer pedig jó megjelenésű férfi volt. Intefre a legcsekélyebb utalást sem tettem, csak
megkértem Felimát, szerezzen Ipumernek szállást Lamnánál. Intefnek azt mondtam, legyen a
fiatalember orvosa. Felimát megfenyegettem és lefizettem; engedelmeskedett, de nem tudta, mit
terveltem ki. Ipumer nagyon is együttműködőnek és készségesnek találta.
– Miért nem magad akartál lesújtani? – kérdezte Valu. – Ahogy végül meg is tetted.
– A háttérben akartam maradni, uram. Hagytam, hogy Ipumer legyen a bűnbak.
– Biztosan ellenkezett.
– Eleinte igen, de őt is csapdába ejtettem, legalábbis egy időre. Elmondtam neki, hogy a
hatóságok nem örülnének, ha megtudnák, hogy Meretszeger leszármazottja, egy hükszósz herceg
dolgozik a Háború Házában. Könnyen elhitethettem volna róla, hogy kém, Egyiptom ellensége.
Addigra már elkövette első tettét: meglátogatta Kamun tábornokot és mérgezett borral átsegítette
a túlvilágra. Karnak tábornok hűséges hadnagyaként ellátogattam a Háború Házába, és mikor
alkalom adódott rá, eltüntettem az irattárból mindent, ami Ipumer kinevezésére utalt. Ipumer
nagyon szolgálatkész lett.
– Mit gondolt minderről Nesratta? – kérdezte Amerotke.

– Ekkorra már tudta, mit teszek, és az igazat megvallva, nagyon boldoggá tette. Ipumer
azonban nem az az ember volt, akinek hittem. Nem vágyott vérre vagy bosszúra. Egyik titkos
találkozásunk alkalmával elmondtam neki, hogy Kamun meggyilkolása után Pesedu úr
megszégyenítése a következő feladat, ezért flörtölnie kell Pesedu lányával. Elintéztem, hogy
találkozzanak egy, az ezred számára rendezett ünnepségen.
– Nesratta beleegyezett mindebbe? Hogy lefeküdjön egy férfival, akit nem is ismert?
– Nem ismered Nesrattát – Nebamun rövid szünetet tartott szavai közt. – Tényleg nem. Sosem
adta oda magát Ipumernek. Akármiről hencegett is Ipumer, Nesratta csak játszott vele, mint
macska az egérrel.
– Még emlékszem a leveleire, amiket felolvastak előttem a bíróságon – a szerelmes versekre,
amiket Ipumernek küldött. Ezeket valójában neked írta? – kérdezte Amerotke.
Nebamun igenlőn mosolygott.
– Tehát ezután Nesrattáról pletykált egész Théba.
– Pesedu dühös volt, de Ipumer is – felelte Nebamun. – Ezért azt mondtam neki, figyelmét
fordítsa a heszetlány felé, akit Pesedu annyira szeretett. Ipumer készségesen beleegyezett.
– Hol hibáztad el? – kérdezte Amerotke. – Vagy én mondjam el, hol? Ipumer megunta
Nesratta játékait és elcsábította a heszetlányt, de mivel dühítette Nesratta úrnő viselkedése, a
húgával is kikezdett. Te ölted meg a heszetlányt, nem?
Nebamun elhúzta a száját.
– Ipumer hibázott. A hölgyek persze nagyon szerették. Elcsábította Pesedu ágyasát, de még
mindig dühös volt Nesrattára. Azt állította, a lány gúnyt űzött belőle, és bosszút fog állni rajta.
Mondtam neki, hogy maradjon távol Kheajtól. Nesratta nagyon aggódott.
– Ipumer ezután kezdett fenyegetővé válni, nem?
– Azt mondta, felkeresi Karnak urat és mindent bevall neki. Azt állította, nem tudta, hogy a
bor mérgezett volt, ezért nem felelős Kamun haláláért, Nesrattával szemben pedig mindig
tisztességesek voltak a szándékai, és amit tett, csak az én parancsomra tette.
– De nem tudta, ki vagy, ugye?
– Uram – mondta Nebamun gúnyosan, és ellazította tagjait; annyira megtelt a szíve
gyűlölettel, hogy nem volt tudatában annak, hol van és kik hallják szavait –, ha Ipumer beváltja
fenyegetését, csak idő kérdése lett volna, hogy rájöjjön. Ipumer arra is célozgatott, hogy Nesratta
a cinkosom, hogy mindketten a bolondját járatjuk vele.
– Miért ölted meg a heszetlányt? – kérdezte Amerotke. – Mert Ipumer dicsekedett előtte?
– Igen, dicsekedett. A Nílus partján egy fűzfaligetben találkoztam azzal a lánnyal. Nem volt
más választásom, meg kellett ölnöm. Egy bunkósbottal fejbe vágtam, megkötöztem a kezét és a
lábát, és a Nílusba dobtam. Úgy csináltam, hogy úgy tűnjön, mintha egy hükszósz áldozta volna
fel isteneinek.
– Tudtad, hogy terhes volt? – kérdezte Amerotke. – Hogy gyermeket várt valakitől?
Nebamun arcán most tűnt fel először szomorúság.
– Nem tudtam – suttogta. – Ipumer hibája volt az egész. Nesrattával egyetértettünk abban,
hogy rosszul választottam. Aggódott a húga miatt. Gyorsan kellett cselekednünk. Mondtam neki,
hogy vegye meg a mérget. Eleinte a méreg nem volt hatásos, hiába kentük be vele a kupát, de...
– De végül sikerült – jelentette ki Amerotke. – Ipumer meghalt, Pesedu pedig szép kis
csapdába került: az ágyasát elvesztette, de nem panaszkodhatott miatta, lánya pedig bemocskolta
a nevét. Pesedu játszhatta a dühös apát, de nem tiltakozott volna túlságosan, ha Ipumer megkéri a
lánya kezét. Gondolom, ez még jobban feldühített: hogy kész volt Nesrattát feleségül adni egy
feltörekvő írnokhoz, csak hogy megszabaduljon tőle, míg a te Nesratta iránti érzelmeidbe
kegyetlenül belegázolt.

– Pesedu érzéketlen ember volt – mondta Nebamun. – Két hibát követtem el: az egyik, hogy
Thébába hoztam Ipumert, a másik, hogy nem öltem meg már hamarabb.
– Nem gondoltál arra, hogy feleségül kéred Nesrattát? – kérdezte Valu. – Vagy hogy
megszöksz vele?
– Mondd csak el az igazat ezeknek az öntelt pávakakasoknak! – gúnyolódott Nebamun. –
Kérd meg őket, hogy adják vissza Nesratta gyermekét, gyógyítsák meg, hogy újra
megfoganhasson! Bosszút akartunk!
– Ezért aztán a saját kezedbe vetted az irányítást? – kérdezte Amerotke.
– Igen. Elég jól ismertem a Széth ezred történetét. Mindegyiket olyan módon akartam
megölni, ami a tetteik közt előfordul. Balet volt az első. Behatoltam a Vörös Kápolnába, ahol
Balet a dicső múlt emlékein merengett. Ismertem a kápolna papjának napirendjét, tudtam, hogy
miután meggyőződött róla, hogy Balet tábornoknak semmire nincs szüksége, visszavonul a
szobájába, hogy borozgasson és a csinos kis feleségével játszadozzon.
– Hogyhogy Balet tábornok nem hallotta, hogy jössz? – kérdezte Valu. – A kápolnában nagy
rendetlenséget találtak, dulakodtatok is?
– Tudtam valamit, amit mások nem – mosolyodott el halványan Nebamun. – Balet
tábornoknak kissé rossz volt a hallása. Alaposan kifigyeltem, gyakran láttam, ahogy enyhén
elfordítja a fejét, ahogy összeszűkülnek a szemei, mikor valaki beszél hozzá. Mögé osontam és
lecsaptam rá a harci buzogányommal. Megtántorodott, én pedig elkaptam. Már halott volt, mikor
lefektettem a földre.
– Miért csonkítottad meg? – kérdezte Valu.
– Ő is megcsonkította az én Nesrattámat, amikor megölte a gyermekemet. Úgy gondoltam,
kája így nehezebben találja meg útját a Távoli Horizonton túlra. Értek egy keveset az
orvostudományhoz, könnyedén ki tudtam vájni a szemeit, aztán levágtam a kezeit is, és
felborítottam néhány bútordarabot, hogy úgy tűnjön, dulakodtunk. Ezután távoztam, éppolyan
gyorsan, ahogyan jöttem.
– Balet halála utalás volt arra, ami Meretszegerrel történt?
– Igen, bíró uram.
– És gondoltad, hogy a rejtélyhez csak hozzájárul az, miért nem járt nagyobb zajjal a
küzdelmetek?
Nebamun ismét igennel válaszolt.
– És ki gyanakodott volna a sánta, csoszogó járású Nebamunra? – vonta le a következtetést
Amerotke. – Miközben talán te voltál a legfürgébb mind között. És amikor megtámadtak téged,
vagy úgy tettek, mintha megtámadtak volna? Azt is te rendezted el előre?
Nebamun csak mosolygott.
– Biztos vagyok benne – folytatta Amerotke –, hogy ha lemennék a kikötőbe, azok közé, akik
az árnyékban rejtőznek a fáraó igazságszolgáltatása elől, és elég embert megvesztegetnék vagy
kihallgatnék, találnék valakit, aki bevallja, hogy látott egy Hórusz-álarcos látogatót az egyik
lepusztult borozóban. Mikor tüntetted el Meretszeger holttestét?
– Már hónapokkal korábban – Nebamun a keze fejével megtörölte ajkát. – Elég könnyű volt,
csak ki kellett mennem a Vörös Földre egy kocsin, és magammal kellett vinnem egy ládát.
Ashiwa oázisa elhagyatott hely. Éjszaka tértem vissza. Találtam egy barlangot a Holtak Városa
fölé magasodó sziklában, és elrejtettem a testet. Csak idő kérdése volt, mikor akad rá a csalira
valaki, például te, uram, vagy Valu úr. Dél Párducai nagyon babonásak. Tudtam, hogy előbbutóbb valamelyikük elgondolkozik azon, nem tért-e Meretszeger vissza a sivatagból.
– Mindannyian meghalhattunk volna ott kinn – jelentette ki Amerotke –, mikor a nomádok
ránk támadtak. Te csalhattad oda őket arannyal, ezüsttel vagy a hírrel, hogy rátámadhatnak egy

csapat thébai nemesre a Vörös Földön, nem messze Ashiwa oázisától. Gazdag zsákmány, ugye?
A homok népét le lehetett fizetni, és mohó szemeik előtt megcsillogtattad egy még nagyobb
vagyon ígéretét: drága holmikét, hatalmas váltságdíjét.
– Téged is megölhettek volna – szólt közbe Valu. – Ott voltál.
– Nem érdekelte – felelte Amerotke. – Igaz, Nebamun? A halál, fogság, megaláztatás nem volt
olyan fontos, mint hogy bosszút állhass. Vagy tudtad, hogy ezek a harcosok, akiket született
gyilkosokként jellemeztél, le fogják győzni a nomádokat? Csak rájuk akartál ijeszteni? Bárhogy
történt is, gondolom, elégedett voltál az eredménnyel.
Nebamun mély levegőt vett.
– Azt akartam, hogy megismerjék a félelmet – suttogta. – Ahogy mondod, uram, nem igazán
érdekelt, mi történik velük, veled vagy velem.
– És Ruah tábornokkal mi történt?
– Olyan ostoba volt. Korán felkeltem aznap és elmentem otthonról. Nem lakunk messze
Ruahtól. Átúsztam a tavon és vártam rá.
Egyetlen ütéssel megöltem, aztán elégettem a holttestet. Ruah házának színeit viseltem, és
mikor a szolgák elérték a szigetet, közéjük vegyültem. Úgy rohangáltak összevissza, mint egy
csapat gágogó liba. Úgy tettem, mintha közéjük tartoznék, és senki nem állt az utamba. Remélem,
Ruah átdülöngél az Alvilágon.
– És Pesedu tábornok?
– Akkor már kezdtem ideges lenni. Vadásztál rám és nem sokkal jártál mögöttem. Felbéreltem
két embert a Halottfalók közül – Nebamun egy csoport Thébában élő orgyilkosra utalt. – Azért
béreltem fel őket, hogy megtévesszenek téged. Pesedu egy disznó volt és körülbelül olyan ostoba
is. Biztos akartam lenni benne, hogy meghal és testét megszentségtelenítik – Nebamun előrehátra hintázott ültében. – Ezután Nesratta hatalmas hibát követett el, azt hazudta, ő volt az álarcos
alak az Olajlámpások utcájában. Szerettem volna lecsapni a gazdámra is, de még időre volt
szükségem. Átsiettem a Holtak Városába, megszentségtelenítettem Kamun sírját és visszajöttem,
hogy téged is elintézzelek.
– Mit vártál ettől? – kérdezte Amerotke.
– Mindannyiukat meg akartam ölni. Ezért béreltem fel Ipumert. Bosszút akartam, igazságot
akartam szolgáltatni, de először is sértetlenül meg akartam úszni mindent. Arra gondoltam, talán
egy nap Nesratta és én békére találunk.
– Nem gondoltál arra, hogy rád is gyanakodhatnak? – kérdezte Valu.
– Rám, Valu úr? A szegény, bicegő Nebamunra?
– Tehát megrendeztél egy támadást – tűnődött Amerotke –, ahol megsérülsz, de komolyabb
bajod nem esik. Elégedett vagy mindazzal, amit elkövettél?
– Elégedett, bíró uram.
– Miért ölted meg Lamnát, Intefet és Felimát? És Ipumer írnoktársát, Hepelt?
– Hiszen tudod – mondta csúfolódón Nebamun. – Rájöttem, milyen is Ipumer valójában.
Hükszósz herceg! – mosolyodott el gúnyosan. – Puhány volt és veszélyes. Csak az érdekelte, ami
a nők combja között van. Nem bízhattam meg benne. Nem tudhattam, nem fecsegett-e máris.
Felima és Intef megérdemelték a halált. Hepel és Lamna szintén, mert megtudhattak valamit. Az
igazságért öltem, bíró uram, és azért, hogy védjem magam.
– Éppolyan mészáros vagy, mint a jelenlévők közül sokan.
– Valóban? – Nebamun a trón felé intett. – Harcoltál már háborúban, Amerotke úr? Menj csak
a Vörös Kápolnába és nézd meg a falfestményeket.
– Igen, harcoltam.
– A Széth ezred városokat és falvakat rombolt le a fáraó nevében. Egész törzseket mészároltak

le – férfiakat, nőket, gyermekeket, még a jószágaikat is. Jártam csatamezőn, ahol bokáig ért a vér,
láttam, ahogy a gyermekek holttestét a kutakba dobálják, láttam megerőszakolt és megkínzott
nőket. Karnak úr és a többiek büszkén tértek haza, hogy kitüntetéseket kapjanak és dicséretben
részesüljenek az istenek előtt. Hol a különbség, Amerotke úr? Ők is gyilkoltak, én is.
– Félsz a haláltól? – kérdezte Szenenmut. – Tudnod kell, hogy rettenetes büntetésre
számíthatsz.
– Már halott vagyok, vezír uram. A gyermekem meghalt, Nesratta meghalt. Szeretnék utánuk
sietni.
Amerotke a szolga arcát tanulmányozta. Nebamun arcán jeges nyugalom tükröződött, akár egy
katonáén, aki sikerrel végrehajtotta feladatát.
– Miért? – kérdezte Karnak. – Miért nem kérdeztél meg? Miért...
– Hallgass! – kiáltott hátra Nebamun a válla fölött. – Nincs szükségem a nagy Karnak úr
kegyére!
– Akkor most hallgass meg engem! – csendült fel Hatsepszut hangja, betöltve a termet. –
Nebamun, Karnak szolgája, saját bevallásod szerint is rettenetes bűntények egész sorát követted
el. Tetteid borzalmasak, az istenek nem tűrhetik el bűzét. Holnap az Íbisz ezred egy csapata
kivisz a Vörös Földre, megkötözik kezedet és lábadat és élve eltemetnek! A fáraó szólt.
– Ó, a fáraó szólt? – mondta Nebamun gúnyosan.
Amerotke intett Aszuralnak, hogy lépjen elő és hallgattassa el Nebamunt.
– Hagyd! – parancsolta Hatsepszut. – Hadd beszéljen!
Amerotke válla fölött gyorsan hátrapillantott a fáraó-királynőre, aki halványan mosolyogva
előrébb dőlt. Ravasz róka vagy, gondolta Amerotke.
– Mit akartál mondani? – kérdezte a királynő.
– Nem én vagyok az egyetlen bűnös a jelenlévők közül. Karnak és a többiek megölték a
gyermekemet. Ők az oka minden borzalmas bűnömnek.
– Bűnhődni is fognak érte – felelte gyorsan Szenenmut.
– Valóban? – kérdezte Nebamun nyíltan. – Vagy Karnak újra emlékezteti a fáraónőt és
kőművesét, milyen hatalmasak Dél Párducai és mekkora befolyással bírnak az ezredben és az
egész hadseregben? Lehetséges, hogy ezt az ügyet is csak félresöprik a palota egyik sötét
sarkába?
A kérelmek őrzőjének elakadt a lélegzete a sértés hallatán.
– Isteni Úrnő, tiltakozom! – kiáltott fel Karnak.
– Az Isteni Úrnő eleget hallott – felelte Hatsepszut hűvösen, és felkelt.
Valu és Amerotke sietve megfordult és meghajolt előtte. Még Nebamun is leborult, homlokok
értek a földhöz, ahogy Hatsepszut, a fáraó-királynő elhagyta a tárgyalótermet, hogy visszatérjen
az Évmilliók Házába.
Aznap, valamivel később, mikor a nap már lenyugodni készült, és halódó sugarai ragyogtak a
láthatáron, a Vörös Föld sziklatömbjeit vakító színek forgatagává változtatva, a kivégzőosztag
felkészült az ítélet végrehajtására. Az Íbisz ezred harcikocsi-alakulata körben állt, a lovak a
sivatag felé fordultak. A gyönyörű állatok úgy toporzékoltak, horkangattak és mozgatták
nyugtalanul fekete tollakkal feldíszített fejüket, mintha tudnák, mi zajlik mögöttük.
A kocsihajtók a lovak mellett álltak, erősen tartva a kantárt, és a körben álló kis csoportot
figyelték: Amerotkét, Karnak tábornokot és Nebamunt, aki megkötözött kezekkel és lábakkal állt
ott, mindössze egy ágyékkötőt viselve testén. A fekete bőrbe öltözött főhóhér is jelen volt két
segédjével, mindhárman Anubisz sakálálarcát viselték. Komor, hátborzongató jelenet volt.
Amerotke mozdulatlanul állt. Nagyon fáradt volt, lábizmai sajogtak, combját megütötte, míg a

rázkódó kocsin utazott. A forró szél elhalt. Amerotke kerülte Nebamun tekintetét és a sivatag felé
nézett. Egy tollas szárnyait széttáró keselyű lebegett felettük a szellő szárnyán, tudva, hogy
amerre katonák járnak, mindig gazdag zsákmányra számíthat. A főhóhér bárdjára támaszkodva
állt és nézte, ahogy két izzadó segédje mély gödröt ás. Amerotke Karnakra pillantott, aki mintha
éveket öregedett volna a fáraó ítélethirdetése óta eltelt pár órában.
– Kérhetek egy kis bort? – Nebamun hangja szilárd és erőteljes volt.
– Nem szabad – mordult rá álarca mögül a főhóhér. Amerotke visszament kocsijához és
elővett egy borostömlőt.
– Nem szabad – ismételte a főhóhér. Két segédje abbahagyta a munkát, hogy pihenjen egy
keveset.
– Felelek érte a fáraó előtt – jelentette ki Amerotke, és Nebamun szájához tartotta a
borostömlőt.
– Van benne ópium? – suttogta Nebamun.
Amerotke megrázta a fejét. Sajnálta Nebamunt. Igaz, hogy borzalmas bűnöket követett el, de
mások önteltsége és önzése hajszolta a gyilkosságok felé. Nebamun halványan elmosolyodott.
Amerotke megitatta, majd mikor Nebamun köhögni kezdett, a bíró újabb korty bort adott neki. A
főhóhér már türelmetlen volt, ahogy megmozdult, fekete és arany karperecei csörögtek és
csilingeltek. Nebamun térdre rogyott és a gödörre meredt. A hóhérok már készítették a deszkákat,
amin lecsúsztathatják a testet.
– Leengedjük oda, aztán homokkal és kövekkel temetjük be! – morogta a főhóhér.
– Maat szerelmére! – suttogta Amerotke, dühös pillantást vetve a főhóhérra. – Hát nincs
benned könyörület?
A hóhér hátralépett és megrázta fejét a gondolatra, hogy bármi is megtörheti a szertartás
rendjét. Karnak könyörgő pillantást vetett Amerotkéra. A bíró beleegyezőn bólintott. Nebamun
halála borzalmas lesz, hallott már esetekről, amikor valaki órákon, sőt napokon át is életben
maradt. Néha a vadállatok, a kegyetlen hiénák falkái megtalálták az áldozatot és elkezdték kiásni.
Karnak letérdelt Nebamun mellé, és két keze közé fogta a szolga arcát, kényszerítve, hogy
felnézzen rá.
– Sajnálom...
Nebamun elrántotta a fejét és Karnak arcába köpött. A tábornok azonnal cselekedett, és
mielőtt Amerotke vagy a hóhér közbeavatkozhatott volna, ruhája alól előrántott egy tőrt, nyakon
ragadta Nebamunt és szíven döfte. Nebamun köhögött, köpködött, de nem küzdött ellene. Karnak
Nebamun szemébe nézve mélyebbre döfött. A hóhér megpróbált közbelépni, de Amerotke
rászólt, hogy maradjon nyugton. Nebamun szája kinyílt; a férfi már vért köhögött, de Amerotke
biztos volt benne, hogy a szeme mosolyog, és ajkai a "köszönöm" szót próbálják formálni.
Karnak elengedte Nebamunt, aki arccal a földre zuhant, teste utolsót rándult, aztán
mozdulatlan maradt.
A lovak megérezték a vér szagát és nyeríteni kezdtek, csak hajtóik megnyugtató szavai
csillapították le őket. A parancsnok sietve közeledett. A főhóhér levette álarcát és a homokra
dobta, majd csípőre tett kézzel járkált fel-alá, undorodva a történtektől.
– A fáraó parancsa határozottan nem így szólt – jelentette ki a parancsnok. – Láttad, mi
történt, Amerotke uram?
– Arcul köpött – suttogta Karnak. – Lecsaptam, mielőtt rájöttem volna, mit teszek.
Amerotke egyetértőn bólintott.
– Nebamun még tetézte, amit elkövetett. Ok nélkül sértette meg Karnak tábornokot, aki csak
bocsánatot akart kérni tőle. Én is így tettem volna a tábornok helyében.
Amerotke észrevette a hála megcsillanását Karnak szemében. Bármit mondott is a tábornok,

kezdettől fogva így tervezhette. Akár gyilkos, akár nem, Nebamun a testvére volt, a szolgája, a
bajtársa. Hasonló körülmények közt Amerotke is így cselekedett volna.
– Ami történt, megtörtént – jelentette ki a bíró.
A főhóhér a gödörbe dobta Nebamun testét, és elkezdte betemetni homokkal. Karnak segített
neki sziklákat gördíteni a sírra. Mire befejezték, leszállt az éj. Amerotke elmondott egy gyors
imát, aztán visszamentek a kocsikhoz, otthagyva Nebamun nyughelyét, egy szánalmas kis
kőhalmot a sivatagi éjszaka sötét ege alatt.
Az Évmilliók Házában, közel a nagy nílusi kikötőhöz Hatsepszut fáraónő meztelenül úszott a
Tisztaság Tavában. A medence mellett egy márványpadon Szenenmut ült, kezében egy kupa
vörösborral, és figyelte, ahogy "istennője", ahogy hívta, úgy szeli a hullámokat, mint aranyhal a
tiszta kék vízben.
– Elégedett vagy, királynőm?
Hatsepszut mosolygott és a férfi felé úszott. Szenenmut sietve letette a kupát és kisegítette a
fáraónőt a vízből, aztán fehér köntöst borított aranybarna testére.
– Egyszer még meg fogsz fázni – morogta.
– Akkor is, ha uraságod mellettem van? – Hatsepszut leült a márványpadra, felemelte
Szenenmut kupáját és ivott belőle. – Azt kérdezted, elégedett vagyok-e, kőműves. Nos, nagyon
elégedett vagyok. Igazságot szolgáltattam, és gondoskodtam róla, hogy végrehajtsák az ítéletet. A
gonosztevőket megbüntették.
– Sajnáltad Nesratta úrnőt?
Hatsepszut mohón belekortyolt a borba.
– Ha a helyében lettem volna, én is így csináltam volna mindent.
– És Karnak tábornokot nem sajnálod?
– Néha a gonoszságból jó is származik – mondta Hatsepszut, és erősebben markolta a kupát. –
Egy deben aranyba mernék fogadni, hogy mikor Amerotke úr visszatér a Vörös Földről, azt
mondja majd, Nebamunt megölték, mielőtt élve eltemethették volna.
– Hogyhogy?
– Először is, Amerotke szíve lágyabb, mint gondolnád. Másodszor, Karnak úr tudja, hogy
Nebamunnak már vége, és bármilyen bűnt követett is el, nem fogja hagyni, hogy többet
szenvedjen, mint amennyit szükséges.
– Van egy harmadik ok is, nem igaz?
Hatsepszut felnevetett.
– Küldtem Amerotkének egy titkos üzenetet: mielőtt Nebamunt sírjába helyezik, Karnak
tábornok engedélyt kap rá, hogy megkönyörüljön rajta – a fáraónő a szemközti falon lévő
festményre pillantott, ami a mitannik fölött aratott nagy győzelmét ábrázolta.
– Meg kell jutalmaznom Amerotke urat.
– És Karnakkal mi lesz?
– Ó, el fogom érni, hogy megcsókolja sarus lábamat, és kijelentse az egész hadsereg előtt,
hogy igazi harcos királynő vagyok. Ünnepélyes esküjét fogom venni, hogy ő és társai feltétel
nélküli támogatásukat adják mindenhez, amit mondok vagy teszek.
– És?
– Követelni fogom, hogy a többi Skorpió-kelyhet is adják a Vörös Kápolnának, később pedig
Karnak hűségük és támogatásuk jeleként fel fogja ajánlani a tálcát és a kelyheket az Isteni
Úrnőnek, az ő fáraó-királynőjüknek!

A szerző jegyzete
A regény az i. e. 1478-as politikai helyzetet tükrözi, röviddel Hatsepszut trónra lépése után.
Hatsepszut férje rejtélyes körülmények közt halt meg, ő pedig keserű hatalmi harc után került
trónra. Segítségére volt a ravasz Szenenmut, aki a semmiből tűnt elő, hogy megossza vele
hatalmát. Sírja még mindig megvan, a 353-as számot viseli, és egy vázlatos portré is van benne
Hatsepszut kedvenc miniszteréről. Nem férhet hozzá kétség, hogy Hatsepszut és Szenenmut
szeretők voltak; fennmaradt egy ősi falfestmény is, mely nagyon szemléltető módon utal intim
kapcsolatukra.
Hatsepszut erőskezű uralkodó volt. Gyakran ábrázolták harcosként, és feliratokból tudjuk,
hogy a csatákban is vezette csapatait.
Az ókori Egyiptomban több okos és határozott női uralkodó is volt; többek közt Nefertiti és
Kleopátra, hogy csak kettőt említsünk. Hatsepszut tekinthető az elsőnek. Uralma hosszú és fényes
volt, halála után azonban utódja a papok tanácsára kitöröltette nevét és kartusát több vallási
emlékműről is.
Az ókori egyiptomi hadsereg hatalmát és ragyogását hűségesen megörökíti ez a regény. Az
előléptetést a katonák nemcsak a stratégiában való jártassággal érdemelték ki, hanem személyes
bátorsággal, a közelharcban való jeleskedéssel vagy más vakmerő cselekedettel. Az egyiptomi
tisztek hangosan dicsekedtek hőstetteikkel, fáraójuk pedig a mi kitüntetéseink ókori
megfelelőivel jutalmazta őket: ezüst- és aranykitűzőkkel, melyek méhet, párducot vagy más
állatot formáztak. A hadsereg támogatását azonban el is kellett nyernie az uralkodónak. Az
egyiptomi történelem egy későbbi időszakában Ehnaton fáraó elvesztette a sereg támogatását. Az
ezt követő államcsínyt, amely elmozdította helyéről, a tábornokok vezették, akik többé nem
bíztak benne.
A legtöbb esetben igyekeztem hű maradni ehhez az izgalmas, lenyűgöző és ragyogó
civilizációhoz. Az ókori Egyiptom vonzása érthető: különleges és rejtélyes. Ezek az emberek
több mint három és fél ezer évvel ezelőtt léteztek, mégis néha, mikor leveleiket és verseiket
olvassuk, közel érezzük őket magunkhoz, mintha az időn keresztül szólnának hozzánk.
Paul Doherty

