
Ács Imola: Szellem a kőben

A lány óvatosan haladt a sötétben. Alig látott, de ez nem zavarta. Az erdő dalolt körülötte, 

és az úti célja élesen kivált a némaságával.

 Az épület egy tisztáson állt, üresnek tűnt. A lány elkomorodva figyelte a fák rejtekéből. Ez 

a fajta üresség nem jelentett biztonságot. Természetellenes volt, semminek sem lenne szabad 

így kongania. Egy igazi elhagyatott ház falai is együtt léteznének léteztek volna az erdővel, 

részt vennének vettek volna a dalban. Ez a csend, az anyag lelkének a hiánya, a mokteriszek 

keze nyomát viselte magán.

És akármit rejthetett.

A lány lehunyta a szemét, hogy ismét az erdőre hangolódjon, mielőtt végleg a házra 

fordítaná a figyelmét volna. Most szinte jobban látott, mint korábban. Eddig csak a dalt 

hallotta, most érzett mindent: a talaj a lába alatt úgy nyúlt el, mintha a teste része lenne, tudta, 

hol nőnek ki belőle a fák, hol borítja avar, hol kapaszkodnak egymásba a lombok. Érezte a 

ház körvonalait, : a hiány olyan fájdalmat okozott neki, mint magának az erdőnek, .a 

folytonosság megszakadt vele, idegenként állt egy bizalmas körben.

De egy ember, mint a lány, tudta azt is, hogy ennél rosszabb a helyzet. A falak azért ilyen 

némák, hogy elvágják a lelkeket, az eréket a külvilágtól, és hogy néhány ostoba, aki 

mágusnak hiszi magát, kedvére játszhasson velük, torz alakba kényszeríthesse őket. Utána 

rabszolgaként kell tengődniük, ameddig uraik el nem dobják őket, és a lány nem hitte, hogy 

ezzel visszanyerik a szabadásukat. Talán most majd kiderítheti.

Némiképp szorongott. Még sosem járt ilyen helyen, nem tudta, mit talál majdodabenn. EEz 

a süketítő némaság fogja majd körbevenniveszi majd körbe, ami már itt is fájt, pedig még 

körbevette az elevenség megnyugtató jelenléte. De muszáj volt megtennie, magáért és az 

erdőért is.

– Be fogok menni – ígérte búcsúképpen. – Ne aggódj, megszüntetem a bajt. De odabent 

emberek vannak, akiknek ez nem fog tetszeni. Ha üldözőbe vesznek, segítesz megszökni 

előlük?

Az erdő dala megváltozott. A szorongásba figyelmeztetés vegyült, valami emberekről 

szólt, akik csak aznap nemrég, éjjel léptek be a házba.

– Várjak? De mire? – kérdezte a lány. – Talán éppen őket kellene megállítanom. Ne 

aggódj, nem lesz bajom.

Commented [MA_1]:  Az első mondatok túl általánosnak 
tűnnek, nem elég figyelemfelkeltőek, pedig az erdő és a lány 
kapcsolata rögtön olyan infó, ami felkeltheti a figyelmet.

Commented [MA_2]:  Amíg nem tudtam, miféle képessége van, 
ezt simán átlagos erdőnek hittem – madárdal, lomb sziszegése, stb -, 
amit költői eszközként nevezel „dal”-nak. Úgy csak egy sima leírás 
lenne, de azzal a plusszal, hogy a lány és az erdő közt kapcsolat van, 
sokkal-sokkal érdekesebb. Most ez kicsit „elbújik” az első 
bekezdésekben, ha valaki még nem ismeri a hátteret.

Commented [MA_3]:  Először ez is nagyon furcsán hatott, csak 
később nyert értelmet. Az első bekezdésben még fontos, hogy az 
olvasó bizonyos legyen: mágiával van dolga, nem csak a 
megfogalmazás fura.:)

Commented [MA_4]:  Túl steril az épület leírása, mintha 
bármilyen épület lehetne, próbáld élőbbé tenni.

Commented [MA_5]:  Itt az első horog. 

Commented [MA_6]:  Ez így furcsán hangzik: „most élesedtek 
ki az érzékei igazán”? Vagy valami hasonló.

Commented [MA_7]:  Milyen torz alakba? Nem elég pontos, ez 
így túl általános.

Commented [MA_8]:  Ez a rész egy információs blokk, nagyon 
direkten zúdul az olvasóra. Próbáld finomabban adagolni, minél 
többet megmutatni belőle "elmondás" helyett, és szétszórni az 
infókat.

Commented [MA_9]:  A „némiképp” elveszi a dolog élét, és 
próbáld a szorongást testérzetekkel bemutatni, úgy jobban bevonod 
az olvasót. Összeszorult a gyomra? Izzadt a tenyere? Dübörög a 
szíve?

Commented [MA_10]:  Segítene, ha az olvasó tudna valamit 
abból, mi a személyes célja, amiért oda kell mennie.

Commented [MA_11]:  Ha ilyen szoros mágikus kapcsolatban 
vannak, miért beszélnek itt mégis? Nem elég gondolnia?



Egy ág reccsent a közelben. A lány felkapta a fejét, ; tudta, hogy az állatok ugyanúgy érzik 

az ürességet, mint ő, és elkerülik ezt a helyet. Csak egy árnyat látott, de az erdő megerősítette: 

tényleg egy másik ember bujkált ott.

A következő pillanatban az épület hátsó része felrobbant, legalábbis a túlsó része. A 

lyukon keresztül hirtelen kiáradt mindaz, amit a falak eddig magukban tartottak, és az odabent 

foglyul ejtett, megkínzott lelkek fájdalma még így is kis híján maga alá gyűrte a lányt. Egy 

fának kellett támaszkodnia, amíg magához tért, és ez emlékeztette, hogy kicsit muszáj 

gyengítenie a kapcsolatot az erdővel. Emberek kerültek a képbe, valamennyire rájuk is 

figyelnie kell, és erre képtelen volt, amíg az erdő töltiötte be a teljes tudatát.

A kapun keresztül újabb alakok tódultak ki. A várakozó sötét folt alak körülnézett a 

feltámadó tűz fényében körülnézett, és egyenesen a lányra meredt. Mindkettejük arcát csuklya 

fedtetakarta, de akárki is volt az az ember, már így is túl sokat látott, . aA lánynak mennie 

kellett.

Amúgy is, a környék megtelt emberekkel, bár valószínűleg először egymásnak 

esnénekestek volna. Megkérhetné A lány megkérhette volna a fákat, hogy védjék meg, a 

könnyen hajló ágak végigverhetnték volna azt, akia rátámadtámadóit, de a lőfegyverek ellen 

védekezni nehezebba fák sem védhették meg., és neki mMár amúgy sincs itt semmise maradt 

itt dolga.

Futni Rohanni kezdett, éppen időben. Épp időben, mert Vvalaki utána lőtt valamit, de a 

lövedék messze csapódott be. Kődarab, súgta az erdő, és a lány arra gyanakodott, parittyából 

származik. Ha igaza van, nem a király emberei üldözik. Nem számított. Zaj volt, káosz, 

sikoltozás. Az erdő talán éppen erre számított, ezért nem akarta, hogy bemenjen a házba. 

Majd később kideríti, kikbe botlott.

Mire elég távolra értgé eltávolodott, hogy elfakuljon elhalványuljon a lángok fénye, a 

zajok is elcsitultak. Így tisztán hallotta, hogy valaki a nyomában lohol.

– Várj! – kiáltotta az a valakimögötte. Az erdő azt mondta, ő ez az alak várakozott a 

sötétben.

A lány rohant. A lombok alatt már vaksötét volt, a másik mégis a nyomában maradt.

– Már régen el kellett volna esnie –, gondolta a lány dühösen. – Miért hagyod, hogy a 

közelembe jussonutolérjen?

De futás közben a kapcsolata az erdővel felületes maradt, nem tudta annyira elmélyíteni, 

hogy halljaotta a választ. Be kellett érnie azzal, hogy érzi a talajt, megtalálja, hová kell lépnie, 

elkerülheti az ágakat. Még gondolkodott, hogy talán most kellene segítséget kérnie, de ahhoz 

meg kell állnia, és ha a másik nem ellenség, talán jobb, ha egyszerűen csak lerázza.

Commented [MA_12]:  Először azt hittem, valami szellemszerű 
lelket szabadulnak ki fogságból, nem pedig emberek. Ha fantasyt 
írsz, és az olvasó még nem ismeri a világodat, bármilyen kifejezést 
félreérthet, mert nem tudja, hogy most szó szerint vegye, vagy ne.:)

Commented [MA_13]:  Ez nagyon távolságtartó. Kihagyod a 
testérzeteket, az érzelmeit, pedig most történt egy robbanás – ami 
kellően érdekes, de még mindig nem tudjuk, miért jött ide pontosan 
a lány, mit akar.

Commented [MA_14]:  Ez is nagyon távolságtartó: nem adod át 
a rémületet, hogy esetleg lebukott, vagy a csalódottságot, hogy 
mégsem mehet oda a házba – aminek látnánk az árát, ha tudnánk, 
miért jött.

Commented [MA_15]:  Túl gyorsan haladsz, nem tudom 
követni, mi történik. Keveset mutatsz a környezetből: mit csinálnak 
az emberek? Most ők mind a házból jönnek? Vagy kívülről, ők 
robbantottak? Kik esnek egymásnak?

Commented [MA_16]:  Hogyhogy? Az olvasó nem tudja 
pontosan összerakni még mindig, miért jött ide. És ki robbantott?

Commented [MA_17]:  A lőfegyvereknél azt hittem, puskákról 
van szó. Félrevezető, milyen a technológia a világodban.

Commented [MA_18]:  Ez új infó, miért üldöznék a király 
emberei?

Commented [MA_19]:  Próbáld itt is plasztikusabbá tenni a 
leírást.

Commented [MA_20]:  Nyugodtan adj hozzá még leírásokat. 
Reccsennek mögötte az ágak? zizeg a lomb?



Az idegen nem képes erre, nem lehet.

– Állj már meg! – kiabálta a másik. Lihegett, de a hangja, – egy fiú hangja –, makacsul 

csengett.

– Állj meg te –, szerette volna válaszolni a lány, de nem mert megszólalni. Az üldözője 

felismerhette volnané. Miért éppen ő, miért?

– Ne csináld ezt! – folytatta kiáltotta a másik, most már halkabbanmesszebbről, talán 

kezdett lemaradni. A lány szíve elszorult, annyi csalódottságot hallott ki a fiú hangjából. Most 

már tudta, hogy nem bízhatja az ügyet a fákra. Neki nem tudna ártani.

– Sajnálom –, gondolta, és dühös is volt, amiért egyáltalán menekülnie kell. De ők ketten 

nem találkozhatnak, most nem.

– Kérlek, csak egy percre állj meg!

Mi van, ha már tudja?

A lány futott tovább, de érezte, hogy nem fogja sokkal tovább bírni.

Mi van, ha a fiú felismerte? Ha beszél róla valakinek?

És egyáltalán, mit keres itt az erdőben?

Nem, nem állhat meg, hogy megkérdezze. A másik még nem lehet biztos semmibentalán 

nem is látta az arcát. Ha lerázza, a fiú talán azt hiszi, ők ketten nem is ismerik egymást, és 

elfelejti az egészet. Senki sem tudhatja meg, hogy ő egyáltalán itt vanjárt. Se barát, se 

ellenség. Se családtag.

Az erdő még mindig dalolt, most hangosabban, figyelmeztetni akarta a lányt, hogy a másik 

nem akar rosszat.

– De lehet belőle rossz, – gondolta ő, ám ezt még egy ilyen hatalmas erének is nehéz lett 

volna elmagyarázni, hiszen nem bírt emberi fogalmakkal. Azt viszont már értette, hogyan 

képes a fiú futni a sötétben. Maga az erdő engedi.

Ha jobban belegondolt, ez nem is csodanem lepődött meg. Az üldözője a völgyben nőtt fel. 

Az erék felismerik az ilyet.

– Kérlek! – kiabálta a másik, és a lány megérezte, ez már az utolsó próbálkozás. – Nis! 

Anista!

– Meglátott, – döbbent rá a menekülőlány, és egy pillanatig nem tudott figyelni. Rossz 

helyre lépett, megbotlott és elesett.

Egy pillanatig ott maradt az avarban, aztán újra elöntötte a futás kényszere. Senki sem 

tudhatja meg…

De addigra a fiú utolérte. A lány már négykézlábra állt, ő pedig térdre esett mellette.

Szél támadt, és félresöpörte az ágakat, hogy rájuk eshessen a holdsugár.

Commented [MA_21]:  A gondolatait én dőlttel szedném, és 
csak azt írnám gondolatjellel, amit ki is mond, különben zavaró 
lehet.

Commented [MA_22]:  Nem értem: tudja a lány, hogy ki 
üldözi?

Commented [MA_23]:  Itt még nem tudtam, de utólag 
összeraktam, hogy akkor a testvéréről van szó. Ha halottnak hitte, és 
most felismerte, és kiderült, hogy él, miért nem áll meg neki? Nem 
örül?

Commented [MA_24]:  Itt is hiányoznak a testérzetek. Izzadás, 
légszomj, fáradó izmok, stb.

Commented [MA_25]:  Mit gondol, miért üldözi? Nyilván azért 
eredt a nyomába, mert felismerte.

Commented [MA_26]:  Itt is lehet több konkrét érzet: a 
bokájának ütődő gyökér, az arcába csapódó avar, lehorzsolt tenyér, 
valami.

Commented [MA_27]:  nehézkes



– Ezt szándékosan csináltad! – mondta a lány az erdőnek felháborodva, mire válaszul csak 

az elégedettség kis hulláma csapta meg. Aztán a kapcsolat megszakadt, és ő ott maradt 

egyedül, négykézláb a holdfényben. Nem lehet egyszerre az emberek és a dal nyelvén 

beszélni. A fiú felé fordult a figyelme, aki csak nézte őt, és egyre szélesebben ragyogott az 

arcán a mosoly.

– Nis – ismételte, és viharosan hevesen megölelte a lányt. – Hol voltál eddig? Azt hittem, 

meghaltál. Annyira örülök, hogy itt vagy!

– Igen – mondta Anista. Most, hogy már semmi értelme nem lett volna menekülni vagy 

tagadni, bevallhatta. – Én is örülök.

És viszonozta az ölelést.

Nem kellett sok idő, hogy találjanak egy helyet, ahol nagyjából láthatták egymást a 

holdfényben anélkül, hogy Anistának a fákat kellett volna nyaggatnia, hogy húzódjanak félre. 

Mikve hallgatott, de a lány magán érezte a tekintetét. Úgy nézte, mint gyerekkorukban, 

amikor még a legegyszerűbb trükk is csodának tűnt előtte. Pedig most aztán végképp semmi 

különöset nem csinált, csak végigment az utakon.

Bár, ha Anista jobban belegondolt, már az is hihetetlen, hogy mindketten itt vannak. Ő 

éppen emiatt nem bírt megszólalni. Bárcsak ne hallgatott volna Zunkaira aznap, a mészárlás 

éjszakáján, bárcsak megkereste volna az öccsét, kerül, amibebármibe is kerül. De zavarodott 

volt, rémült, és úgy tűnt, Zunkai tudja, mi a teendő, ellentmondást nem tűrően húzta magával 

a lányt a lángoló házak között.

Végül leültek egy kidőlt fa törzsére, nem halogathatta tovább. 

-– Három éve.

–- Három éve – helyeselt Mikve., és elkomorodott az arca. Nem sokat változott, a vonásai 

még mindig gyerekesen lágyak és tiszták voltak, a haja kicsit hosszabb lett, már nem meredt 

minden irányba, de valószínűleg ugyanolyan seszínű maradt. A mosolya se lett kevésbé 

széles, már amikor éppen mosolygott.

–- Végig itt maradtál? – kérdezte Anista.

–- Persze. Hová mentem volna? A völgy közelében akartam maradni. A legtöbben így 

voltunk vele, és velünk senki se foglalkozott. Amint Colvuen mokteriszei megállapították 

valakiről, hogy csak egy ember, és nem zavargott sokat, már mehetett is. Csak a tameriszek 

érdekelték őket.

- – Mert valaki zavarogniellenállni? – rezzent össze a lány.

Commented [MA_28]:  szó szerint félrehúzódnak a fák, kvázi 
odébb lépnek, vagy a csak a lombjukat húzzák el fentről? Nem 
mindegy, az egyik finom mágia, a másik sokkal többet feltételez.

Commented [MA_29]:  ha ez egy fantasy világ, nem szerencsés 
olyan nevet választani, ami földi kultúrából ismerős szó, mert az 
olvasó rögtön utalásnak/kapcsolatnak hiszi.

Commented [MA_30]:  Ebből a mondatból még nem 
egyértelmű, hogy az öccse az, akivel találkozott.



-– Néhányan. Az első nap, amikor még nagyobb házakba zsúfolták az embereket, elterjedt 

a hír, hogy ránk gyújtják az egészet, és Gildóék megpróbálták kiverekedni magukat. 

Benyilaztak az ablakon, aztán valaki egy fél patakot öntött a házra, hogy meggyőzzön minket, 

tűzről szó sincs. Aztán csoportokra szedtek szét minket, kisebb házakba küldtek, úgy 

könnyebb volt kiszúrni, ha egy csoportban tamerisz bujkált. Legalábbis ők erre számítottak, 

de az erék nem mozdultak, ők hetekig tartottak bezárva minket, és hirtelen elkezdett lehűlni 

az egész völgy, éjszakánként már fagyott is, a nyár kellős közepén. Úgyhogy az utolsó 

napokban még egy helyen megpróbáltak kitörni.

A fiú felsóhajtott, Anista átkarolta. Mondani akart valami vigasztalót, de végül csak 

annyira futotta tőle, hogy megpróbálta megmagyarázni, miért tartott olyan sokáig a fogság.

-– Biztos összezavartátok a mokteriszeket. Lehet, hogy nem vehetitek rá semmire az 

eréket, de attól még minden völgylakó jóban volt velük, akár tamerisz, akár egyszerű ember.

-– Talán – bólintott Mikve. Emlékezni arra, milyen különleges élet jutott neki a Szív 

völgyében, legalább annyira fájt, mint amennyire büszkévé tette. – Meg hát, tudod, tényleg 

rejtegettünk pár tameriszt, akik egyfolytában próbálták rávenni az eréket, hogy tegyenek úgy, 

mintha ők ott se lennének. Nagyon féltünk, hogy egyszer mégis kiszúrják őket.

-– Kiket? – kérdezte a lány lenyűgözve.

-– Sittit a lányával. Tudod, aki a bokorházat gondozta.

-– Emlékszem – mosolyodott el Anista. A nő beszélgetett az ősrégi tiszafával, amelyik úgy 

hajtogatta az ágait, hogy sűrű falakká változtak.

-– Meg volt egy földműves, de őt nem ismerted. Páran a többi csoporthoz is jutottak, de 

róluk semmit sem hallottam. A tameriszek azonnal nekieredtek, amint egy mokterisz egyszerű 

embernek nyilvánította őket. Te is így élted túl?

-– Nem – rázta a fejét a lány, de. nNem állt készen rá, hogy bevallja, még a legelején 

elmenekült. – De előbb mondd végig a saját történetedet, jó? Mit csináltál utána?

-– Szerencsétlenkedtem egy sort. Lishával próbáltunk egymás közelében maradni, de a 

családja teljesen szétzuhant. Emlékszel Lishára, ugye?

-– Hogy is felejthetném el – válaszolta a nővére gyengéden. – Az utolsó napokban csak 

róla tudtál beszélni.

Mikve szégyellősen elvigyorodott egy pillanatra. Akkoriban még csak kamaszosan 

rajongott a lányért, és madarat lehetett volna fogatni vele, ha Lisha akárcsak mellételepedett, 

mikor a fiú horgászott.  horgászás közben.

-– El se hinnéd, milyen kemény lány. Az apja meghalt még a át megölték a mészárlás alatt, 

az egyik bátyja menekülni akart, a másik visszavágniharcolni. Lisha vele értett egyet. És 

Commented [MA_31]:  Nem szép

Commented [MA_32]:  Mivel itt van bőven természetmágia, 
nem lehet eldönteni, hogy tényleg ez történt szó szerint, vagy csak a 
sok vízre használta túlzó kifejezésként.

Commented [MA_33]:  Most Mikve a nézőpont?

Commented [MA_34]:  Itt viszont átugrasz Anista fejébe, 
váltogatod a nézőpontot.

Commented [MA_35]:  Nem tudom, mennyire illik ez a mai 
szleng a világodba, ahhoz keveset látok még belőle.



persze mindannyian kiborultunk, amiért a völgybe nem mehettünk vissza. Szerettelek volna 

megkeresni. Meg akartalak keresni, de az élők eltűntek, és sosem kaptunk esélyt, hogy 

megkeressük a halottakat.

-– Nem sokra mentetek volna akkor se, ha körülnézhettek – sóhajtotta Anista. – Én 

bejutottam a völgybe, amikor visszajöttem, de az erék arra figyelmeztettek, hogy menjek 

onnan. A lehűlés nem ért véget, miután elmentetek. Mostanra már mindent hó borít. Azt 

hiszem, a Szív így próbálja távol tartani a betolakodókat. Már nem bízik abban, hogy a 

tameriszek meg tudják védeni.

-– Egészen odáig elmentél?

–- Dehogy! Nagyrészt csak találgatok. A Szívnek a közelébe se jutottam, és egyedül nem is 

fogok. A Szív hegyét hóvihar védi, segítség kell, hogy átjussak rajta.

–- Szóval vissza akarsz jutni a völgybe.

–- Miért, te nem? – mosolyodott el Anista.

–- Persze, hogy azt akarom – nevetett Mikve. – Szerinted miért vagyok még mindig itt?

Egy pillanatra komolyan azt hitték, hogy van ennek egyszerű módja. Egymást is 

megtalálták, miért ne mehetnének egyszerűen haza? De Anista végül elengedte a reményt. 

Rengeteg munka vár még rájuk.

Nagyon sok érdekes dolog megvillan ebben a részletben, a háttérvilág és a cselekmény is 

olyannak tűnik, ami bőven elég témát nyújt egy teljes regényhez. A kezdés nekem mégis 

kettős: az első fele túl homályos, visszafogod az információkat, a második viszont igazi 

infóáradat, szóval külön beszélek a két részről, annyira más vonatkozik rá.

Az első felében, ahogy a buborékokban is írtam, az erdő és a lány kapcsolata nagyon érdekes, 

szívesen láttam volna belőle többet. Nehéz érzékletesen leírni a mágiát, hiszen nem létezik, de 

kíváncsi lettem volna, milyen is pontosan ez a dal – úgy képzeljem, mintha az erdő hangjai 

lennének, vagy igazi dalként, vagy ezektől különbözően? Szívesen láttam volna többet az 

erdővel való kapcsolatából is, az nagyon tetszett, amikor megérezte, hogy a mögötte földbe 

csapódó valami egy kődarab, vagy ahogy a gallyak félrehúzódnak felettük, hogy lesüssön a 

holdfény. Ilyenből sokkal több apróságot el tudnék még képzelni, ez élővé teszi a jelenetet.

Az első felében az információadagolás kicsit olyan, mintha magad se tudtad volna, mi történik 

majd ebben a fejezetben. Az elején még néven se nevezed Anistát, csak úgy hivatkozol rá, 
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hogy „a lány” – ez felesleges távolságot hoz be az olvasó és a karakter közé. Nyugodtan hívd 

az elejétől fogva a nevén. A távolságot csökkentené az is, ha több testérzetet tennél bele, 

hogyan remeg a gyomra izgalmában, hogy liheg futás közben, stb, ezek közül néhányat 

jeleztem buborékban is.

Más információt is hiányolok az elejéről: fontos lenne tudni, miért megy oda Anista a házhoz, 

hisz így érezzük a tétet. Az olvasó ekkor még semmit se tud a világról vagy a karakterről, és 

ahhoz, hogy drukkoljon neki, látnia kell valamit a céljaiból és az okokból, miért vág bele egy 

ilyen veszélyesnek tűnő dologba. A háznál történtek zavarosak, nem derül ki, ki okozta a 

robbanást, milyen emberek bukkantak fel ott hirtelen, de feltételezem, hogy ezekre később 

választ kapunk.

Hiányzik viszont az az információ, miért szalad el Anista a testvére elől, ha úgyis felismerte. 

Nem ismerjük a viszonyukat, nem tudjuk, hogyan váltak el, miért nem örül neki rögtön, stb. 

Kicsit olyan érzésem volt, mintha maga az üldözés azért került volna bele, hogy izgalmasabb 

legyen a nyitás, és aztán jöjjön a feloldás, hogy valójában a testvére az a fiú, nem ellenség – 

de mivel Anista már előbb felismeri a fiút, és nem tudjuk, miért nem áll meg, és borul a 

nyakába, ezért a jelenet zavarosnak hat. Több megoldás is lehet ennek a kiküszöbölésére: 

vagy Anista nem tudja, ki elől menekül, és csak a végén döbben rá, amikor a fiú utoléri; vagy 

mások elől menekül, akik rálőttek, és a fiú megmenti, így találkoznak; vagy bármi, ami ezen 

kívül eszedbe a jut. A lényeg, hogy tisztázd le a szereplők viselkedését és az okokat.

A második jelenet ezzel szemben egy információs cunami. Kicsit olyan érzésem volt, mintha 

minden áron gyorsan akartál volna az olvasó elé egy célt, egy ígértet – vissza kell térni a 

völgybe, ahol most szörnyű tél van (ez egyébként nagyon izgalmas és érdekes irány, tetszett) 

–, de emiatt átrobogsz olyan dolgokon, ami a szereplők számára fontos lenne. Nem írod meg 

az érzelmeiket, milyen ennyi idő után újra találkozni, rögtön rátérsz az információkra. És a 

mészárlás vagy a falusiak elvesztése sem rendíti meg a lányt, nem ábrázolod az érzelmeit. 

Ezeknek az embereknek egy részét ő is ismerhette, aggódhat értük, rákérdezhet, hogy mi lett 

más családtaggal, baráttal, stb. Az elején épp elég feszültséget ad az olvasónak a viszontlátás, 

épp megismeri a karaktereket, a viszonyukat, ráér még az, hogy belengesd a küldetést.

Azért is lenne fontos, mert most még a karakterekről nagyon-nagyon keveset tudunk. 

Testvérek – ez tetszik, a testvérkapcsolatok ábrázolása ritkább, és izgalmas terep –, de nem 

igazán látjuk át a viszonyukat. Halottnak hitték egymást, de a lány mégis elmenekül előle 



ahelyett, hogy a nyakába borulna, a fiú sem vonja kérdőre, miért tett így. Nem tudjuk, hogyan 

váltak el, milyen volt a viszonyuk régen, hogyan változhat ez meg most. Persze ez csak egy 

felütés, nem kell azonnal mindent átlátnunk, és később ezekről biztos lesz szó, de valamennyi 

infót elszórnék már most. Akár egy-egy elharapott félmondat, egy-egy mozdulatuk is 

árulkodhat a viszonyukról. Pl. ha a fiú örül, állandóan ölelgetni akarja a lányt, de ő egy idő 

után elhúzódik – persze valószínűleg nem ilyen a viszonyuk, ez csak egy példa, hogy kevéssel 

is lehet érzékeltetni.

A második felében előjön egy nézőpontkezelési hiba, ami itt még nem vészes, és könnyen 

javítható, de azért írom le alaposabban, hogy máskor ne legyen gond. Döntsd el, Anista vagy 

Mikve szemszögéből meséled el a jelenetet, és ne ugorj ki az ő fejéből. Ha Anista a nézőpont, 

nem láthatjuk, mire gondol Mikve, ha viszont Mikve, akkor nem jelenhetnek meg Anista 

aggodalmas gondolatai. Persze ez arra vonatkozik, ha szubjektív E/3-ban mesélsz, de eddig 

semmi jele nem volt, hogy ne abban mesélnél. Jelenetek között bármikor válthatsz narrátort, 

de jeleneten belül zavaró: amikor az olvasó már beleélte magát az egyik karakter bőrébe, 

átérezte az érzéseit, akkor kirángat onnan az egy-egy mondatnyi nézőpontváltás, megtöri az 

illúziót.

A háttérvilágból még keveset látunk, de számomra ígéretesnek tűnik. A természet és a lány 

kapcsolata sok lehetőséget kínál, ahogy a háttérben felsejlő üldöztetés, vagy a télbe borult 

völgy is. A nevekkel kapcsolatban néhol bizonytalan vagyok – a Mikvéhez írtam buborékot –, 

a „mokterisz” nekem meg inkább gyerekkönyves hangzású. Ez persze csak egy érzés, de 

amikor a második bekezdésben először olvastam, olyan 10-12 éveseknek való meseregényre 

asszociáltam róla – lehet, hogy az csak az én dilim.:)

Meglepett, milyen kevés leírást használsz, pedig a 100 szavas megoldásodban annyi remek, 

élő kép akadt – a csirkefejként bólogató ragasztópisztoly, az árvízszerű moraj –, és vártam 

ilyesmiket a részletben is. Néhol át is ugrod a helyszínek leírását, az erdő kulcsfontosságú, 

hisz kapcsolatban áll a lánnyal, mégsem fordítasz rá sok szót; a ház a tisztáson szintén fontos, 

mégsem írod le. Némi plusz élőbbé teheti ezeket a helyeket.

Összességében jó alapanyagnak tartom a részletet, főleg a felvetett világ és az ígért konfliktus 

miatt, de az első felében konkrétabb információt adnék át a szereplőkről, célról, helyzetről, 

míg a másodikban lassítanék az áradaton, hogy az olvasó is tudjon követni. A felütés alapján a 



folytatásra egy érdekes kérdésekkel foglalkozó, kalandos, izgalmas fantasyt várnék, ahol 

fontos szerepe lesz a két testvérnek és a mágiának.

Köszönöm szépen a részletet, ha pedig a fentiekkel kapcsolatban bármi kérdésed van, szólj!:)

Moskát Anita


