
Prológus

– Sivriel! Merre vagy? – Anyu hangja távolról csendült, az előcsarnok felől. 

Sivriel lélegzetvisszafojtva gubbasztott a fogadóterem ablakának függönye mögött. Apu 

megígérte, hogy az összes szilvapudingot megeheti, ha anyu előbb találja meg aput, mint őt. Egy 

falatot sem hagy apunak, az biztos. Mélyet szippantott a levegőből. Frissen sült kovászos kenyér 

illata kúszott az orrába. Remélte, hogy a kenyérsütés után Ilriel nyomban nekilát a 

pudingfőzésnek. Ilriel szilvapudingjával semmi sem vetekedhetett, még Ilriel baracktortája sem.

A függöny csiklandozta a fülét. A nap delelőre járt, Sivriel homlokán lecsordult egy kósza 

izzadságcsepp. Kipillantott az ablakon. A cseresznyefa fonnyadt ágai a kislány felé 

nyújtózkodtak, mintha torkon akarnák ragadni.

Az előcsarnok felől lódobogás hallatszott. Sivrielnek sosem engedték meg, hogy behozza 

Napraforgót a kastélyba. Napraforgó helye az istállóban van – mondta apu, amikor Sivriel 

pityergett, hogy engedjék be a pónit. – A kancák majd vigyáznak rá.

Sivriel elő akart bújni a rejtekhelyéről, és rákiabálni a lovasokra, hogy ha Napraforgónak 

kint kell maradnia, akkor az ő lovaiknak is. De mi lesz, ha anyu lefüleli? Nem engedhette, hogy 

apu elcsaklizza előle a pudingot.

Sivriel mélyet szippantott a levegőbe. Frissen sült kovácsos kenyér illata kúszott az 

orrába. Remélte, hogy a kenyérsütés után Ilriel nyomban nekilát a pudingfőzésnek. Ilriel 

szilvapudingjával semmi sem vetekedhetett, még Ilriel baracktortája sem. A kislány 

felidézteszámot vetett magában a felnőttek tiltásaitval, ésaztán némi bűntudattal bűnbánóan 

végigsimított magán, a feje búbjától egész a talpáig. Lenézett a testére, és elégedetten nyugtázta, 

hogy semmit sem lát. Kilépett a függöny mögül.

Commented [KK1]:  Érdemes új sorba tenni, hiszen az 
előbb anyut hallottuk.

Commented [KK2]:  Nem tudjuk, hol is vagyunk. Egy-két 
szóval érzékeltethetnéd, hogy Sivriel grófkisasszony és ez 
egy kastély.

Commented [KK3]:  Ilriel az anyukája? Ha nem lesz 
szerepe a későbbiekben, akkor nem fontos a neve, hívhatja 
továbbra is anyunak.

Commented [KK4]:  Előrébb hoztam ezt a részt, mert az 
eredti helyén megtöri a gondolatmenetet.

Commented [KK5]:  Ez a mondat nagyon direkt utalás 
arra, hogy baj lesz, jó lenne kicsit finomítani. 

Commented [KK6]:  Ilriel az anyukája? Ha nem lesz 
szerepe a későbbiekben, akkor nem fontos a neve, hívhatja 
továbbra is anyunak.

Commented [KK7]:  A bűnbánat utólagos érzés, a tettet 
követi. 

Commented [KK8]:  Csak onnan tudja, hogy láthatatlan, 
hogy megnézi? Nem érzett bizsergést, remegést, bármit? 
Használhatnál testérzetet, hogy valóságosabb legyen a 
mágia. 



Ha apu megtudná, hogy mágiát használt, nagyon mérges lenne, talán még kiabálna is, de 

Sivriel tudta, hogy nem fog lebukni, hiszen teljesen láthatatlan., és egyébként is, mindjárt 

visszabújik a rejtekhelyére, épp csak vet egy pillantást a lovacskákra.

A kislány felmászott a hatalmas tölgyasztalra, aminél apu szigorú arcú idegenekkel 

szokott végtelen ideig beszélgetni, és vigyorogva végigszökdécselt rajta. Akármeddig 

ugrálhatna az asztal közepén, a felnőttek sosem találnák meg. Az előcsarnok irányából paták 

dobogása hallatszott, egy ló élesen felnyerített. Valaki kiabált. Sivriel lemászott a földre, és az 

előcsarnok ajtajához rohantszökkent.

A valóság mintha szilánkokra tört volna, Sivriel csak villanásokat fogott fel belőle. 

Pengén megcsillanó napfény, Joran nyálcsorgatva alszik a földön. Vörös a nyála. Valaki ablakot 

nyitott a hordónyi pocakján, és telepakolta a hasát vörös kígyókkal. Joran biztosan Forgan 

mellkasán aludt, mert az is csupa vörös nyál. Forgan nagyon elfáradt valamiben, mert úgy zihál, 

mint a Hercegnő lóverseny után.

Szúrós, fémes szag terjengett a levegőben. Négy, lóháton ülő lándzsás férfi a súlyos 

tölgyajtó felé terelte anyut és aput. Sivriel oda akart szaladni, lehordani a fegyvereseket, amiért 

belovagoltak a házba, és amiért bántják aput és anyut, de a tagjai nem engedelmeskedtek. A 

fülétől a lábujja hegyéig minden tagja zsibogott, az erő kiszállt a testéből, és még arra sem volt 

képes, hogy lenézzen magára, vajon még mindig láthatatlan-e.

– Most megismeritek a királyi igazságszolgáltatástKifelé, mocskos mágusok! – vakkantotta 

egy tolldíszes sisakú páncélos, és keményen hátba bökte anyut a lándzsája nyelével. Anyu 

megbotlott, és előrezuhant. A fegyveres leszökkent a lováról, és a hajánál fogva cibálni kezdte 

anyut a kétszárnyú bejárati kapu felé. Sivriel izmai magukhoz tértek. Mint aki rémálomból 

ébred, szaggatottan beszívta a levegőt, és előrelendült, odaszaladt a katonához, és 

belecsimpaszkodott a lándzsájába. A tudata mélyén érzékelte, hogy már nem láthatatlan; látta 

Commented [KK9]:  Az előbb még a lovasokra akart 
kiabálni. Bár azt nehéz elképzelnem, hogy láthatatlanul 
odamegy és rájuk kiabál. Akkor biztosan lebukna… 

Commented [KK10]:  Nem a lovakat akarta megnézni? 
Érthetetlen, miért mászik fel az asztalra. 

Commented [KK11]:  A hangot is eltüntette? A tölgyfa 
asztalon ugrándozás biztos nem hangtalan, még mezítláb 
sem. 

Commented [KK12]:  Ez még mindig olyan, mintha valaki, 
mondjuk egy küldött, csak úgy megérkezne. Itt már 
növelned kellene a feszültséget. Használj erősebb igéket, 
jelzőket!

Commented [KK13]:  Nem a földön alszik? 

Commented [KK14]:  Ezek itt Sivriel gondolatai, amit 
jelezned kéne, mert így kilóg a szövegből. Nem tudjuk, ki 
vagy mi lehet Joran és Forgan. Azon is elgondolkoztam, hogy 
hány éves lehet Sivriel, ha ennyire nem tudja, mit lát. Meg 
sem ijed? Mit érez? 

Commented [KK15]:  Erre ráerősíthetnél! Itt komoly 
vérengzés volt, hatalmas a bűz, jöhetne egy testérzet. 

Commented [KK16]:  Túl direkt a fenyegetőzés. Arra, 
hogy a király katonái, utalhatsz másként is, például egy 
királyi címerrel. Vagy elég később is megtudnunk, és akkor 
itt egy horog. 

Commented [KK17]:  A hátba bökéstől esett el, nem? 

Commented [KK18]:  Kicsit sablonos.



a saját vézna, hamuszürke kezét, ahogy a páncélos mellvértjét püföli.; éÉrezte a férfit körülvevő 

lószagot; a fájdalom az öklébe mart a vaslemezzel való találkozástól.

– Ne bántsd! – kiabálta. – Ne bántsd az anyukámat!

A férfi a földre lökte Sivrielt, lándzsájával átszúrta fodros ruhácskája gallérját, és a 

földhöz szegezte vele a lányt.

– Nézzétek, mi akadt a lándzsám hegyire! – A férfi felhajtotta a sisakrostélyosát, és 

levigyorgott a kislányra. – A grófkisasszonyocskák az ágyban is így ficánkolnak, vagy csak 

Észak leánya ilyen virgonc?

A katona valami nagyon csúnyát mondhatott, mert aApu bömbölve kirontott fogvatartói 

gyűrűjéből. Kirántotta a lovag lándzsáját a hajópadlóból, és a férfi szemébe döfte a fegyvert. A 

páncélos úgy csuklott a földre, mint egy elejtett játékbaba. A következő pillanatban apu szeme 

fennakadt, és orral előre rázuhanthanyatlott a földön fekvő katonára, hátából furcsa szögben 

egy lándzsa nyele meredt elő. Anyu felsikoltott. sikoltozni kezdett, és Sivriel meg akarta 

nyugtatni: nincs semmi baj, anyu, apu nem bírja a hangoskodást, látod, rángatózik tőle a keze, 

de ne félj, majd én segítekmegnyugtatom! Sivriel megragadta apu kezét; meleg volt, és vörös 

és síkos., még mindig rángatózott, és Mmielőtt azonban a kislány megvigasztalhatta volna aput, 

az egyik fegyveres felnyalábolta, és maga elé ültette a lova hátára.

– Gyújtsátok fel!

A lovag megrántottahúzta a kantárszárat, és kicsörtetett az ajtón. Az udvart ellepték a 

páncélosok. A fűben szerteszét emberek hevertek, mint a szétszórt gyerekjátékok. Apu testőrei. 

Sivriel rájuk akart kiabálni: miért henyéltek, amikor bántják aput és anyut?, Dde mielőtt 

megszólalhatott volna, a katona megsarkantyúzta a lovát, és kiügetett a kislánnyal a poros 

országútra. Sivriel a faluból visszanézve a dombra még látta, ahogy a lángok felfalják az 

otthonát.

Első fejezet

Commented [KK19]:  Ha látja, azt nem a tudata mélyén 
érzékeli.

Commented [KK20]:  Egyik kézzel csimpaszkodik, a 
másikkal püföl? Vagy abbahagyta a csimpaszkodást? 

Commented [KK21]:  Új mondatba tettem, mert úgy tűnt, 
mintha nem is érzékelne, amíg láthatatlan.

Commented [KK22]:  Nehéz elképzelnem ezt úgy, hogy 
nem sebzi meg Sivrielt, hiszen a gallér rásimul az ember 
testére. Mit érez a lány? Itt nemcsak annyi történik, hogy 
kilyukasztanak egy gallért! 

Commented [KK23]:  Mivel semmit nem tudunk a 
háttérvilágról, ez itt kicsit furcsa. Meg kicsit "trónokharcás". 

Commented [KK24]:  Ez a megjegyzés megint 
elbizonytalanít Sivriel kora felől. 

Commented [KK25]:  Azért ront ki, amit a katona 
mondott és nem azért, mert földhöz szegezte a kislányt a 
lándzsával? 

Commented [KK26]:  A hanyatlás hátrafelé dőlést jelent. 

Commented [KK27]:  Milyen a furcsa szög? 

Commented [KK28]:  Nehezen tudom elképzelni, hogy ha 
valakit lándzsával hátba döfnek, rángatózik a keze. De a 
szöveg szempontjából nincs is szükség erre. Sivriel simán 
megragadhatja a kezét enélkül is, ha nem tudja, hogy 
meghalt. 

Commented [KK29]:  A szóismétlés miatt írtam át.

Commented [KK30]:  Kit? Sivrielt vagy aput? 

Commented [KK31]:  Az előző mondat után ez úgy 
hangzik, mintha a felnyalábolt Sivrielt kellene felgyújtani. Jó 
lenne, ha egy intéssel vagy fejrándítással jelezné a lovas, 
hogy a házra gondol. 

Commented [KK32]:  Akkor elég nagy csata lehetett! 
Nekem a hangokból az elején úgy tűnt, hogy csak betörtek a 
házba. 

Commented [KK33]:  Most ragadta el egy lovas és 
megölték a szüleit. Haragszik a testőrökre, ennyi a reakció? 
Nem rémült, nem kétségbeesett, nem borul ki? Ha igen, 
akkor mutasd meg!

Commented [KK34]:  A faluba vitték az elrabolt 
grófkisasszonyt? 



– Morel este kivilágosítja a hajamat. – Amariel beletúr dús, karamellszínű fürtjeibe, és 

végigsimít telt ajkán. Pislogás nélkül bámulja Lucian herceget, arca kipirul, elefántcsontszínű 

bőrén olyan feltűnő a pír, mint vér a havon.

– Ha még ennél is szebb lesz a hajad – suttogom vissza –, az udvarhölgyek kikaparják a 

szemedet.

– Jiel szerintAzt beszélik, Lucian herceg a szőkéket szereti.

– Így is szőke vagy – morgom, de Amariel nem figyel rám. Még mindig Luciant vizslatja, úgy 

fészkelődik a székén, mint egy elsőbálozó, aki várja, hogy az udvarlója felkérje táncolni. 

Horkantva hátradőlök, és karba fonom a kezemet. Szerencse, hogy Daren elmélyülten beszélget 

a többi tanácstaggal, különben biztosan leteremtené Amarielt, amiért megint Lucian körül 

sündörög. Megértem Amarielt. Lucian úgy fest, mint egy fiatal isten. A csarnokba áradó 

napfényben a bőre aranyszínben ragyog; göndör, mézszőke tincsei lányosan szép arcába 

hullnak, ahogy búskomor tekintettel nézi halott nagyapja kiterített testét. Kár, hogy ő is 

áldozatul esik majd a bosszúmnak, ha eljön az én időm. A szüleim halála óta fantáziálok róla, 

hogy felgyújtom a palotát, és lemészárolom a királyi családot, de most, hogy Lucianben 

gyönyörködöm, a megtorlás hirtelen nem tűnik olyan sürgősnek.

– Vajon hol van Bastian herceg? – mormogom.

– Kit érdekel?

Lucian egyedül állszobrozik a palackzöld fátyolvirágokkal díszített bálterem közepén 

felállított emelvényen, az örökkirály éjfekete selyemlepelre fektetett koporsója mellett. Lucian 

és Bastian anyja, Meriel hercegné halkan beszélget Dél grófnőjével cseveg. Kecsesen kihúzza 

magát, ében haja éles kontrasztot alkotban áll arca porcelánfehér bőrével. Hollófekete 

csipkekesztyűt visel, magas nyakú, bársony gyászruhája hullámos fodrokban omlik a földre. 

Legalább hat hüvelykkel magasabb a grófnőnél. Mardan herceg odalép mellé, lágyan 

Commented [KK35]:  Jó lenne, ha magunk előtt 
láthatnánk a helyet és a szereplők helyzetét. Állnak, ülnek? 
Hol van Lucian herceg? Amariel az arcába néz vagy messziről 
bámulja? Azért suttognak, hogy a herceg ne hallja? 

Commented [KK36]:  Ki ő? Számít? 

Commented [KK37]:  Csak nézte, nem? 

Commented [KK38]:  Ez itt meglepett. Egy ravatal mellett 
beszélgetnek a hajszőkítésről?

Commented [KK39]:  Évek óta forr benne a bosszúvágy, 
most meg csak úgy félreteszi, mert Lucian jól néz ki? És most 
látja őt először? 

Commented [KK40]:  Furcsa itt ez a kifejezés, szlenges. 

Commented [KK41]:  Az apósa koporsója mellett?  



végigsimít a felesége vállán, és érdeklődve a grófnő felé fordul. Dél úrhölgye látványoscirádás 

pukedlit mutat be a trón várományosának.

– Kizárt, hogy aA tanács biztosannem Mardan herceget választja a trónra – súgom Amariel 

fülébe. Mardan, az örökkirály egyetlen fia könnyed eleganciával fogadja Dél grófnőjének 

meghajlongását. Egész lényéből előkelőség sugárzik. Az ötvenes éveiben jár, és sötétszőke 

hajába ugyan már fehér szálak vegyülnek, de alakja még mindig daliás. alakja még nem hajlott 

meg az évek súlya alatt.

Végigpásztázom a mellettünk terpeszkedő tölgyasztalra halmozott finomságokat, és a 

számba dugok egy tejszínhabos cseresznyét. A bálteremben mindössze harminc-negyven 

vendég lézeng, a királyi család legközelebbi csatlósai. Egyesek állva diskurálnak, mint Daren 

és a többi gróf; mások, mint Amariel és én, bársonykárpitos karosszékekben ücsörögnek. Az 

asztalok roskadoznak az ínyencségektől. Tejszínhabos cseresznye, eperlekvárral töltött fánkok, 

kesudióval hintett rebarbarás puding, berkenyebogyós mártásban pácolt kappantaréj, aszalt 

paradicsommal tűzdelt fehérboros lazacderék., hogy csak néhányat említsek a finomságok 

közül.

– Szerinted a valerieni hercegnőt veszi el, vagy valamelyik grófságból választ? – Amariel még 

mindig Luciant figyeli, a nyelve hegyét is kidugja, úgy koncentrál.

Vállat vonok. Akárkit vegyen el a herceg, én biztosan nem leszek az arajelöltek között. 

Lucian túl szálas, túl kék a szeme, túl szőke a haja, túl csinos az arca, és túlságosan előkelő 

helyen szerepel a halállistámon. Én alacsony és girhes vagyok, sárbarna a szemem, meg a 

hajam, és aolyan hosszú az orrommal, hogy az arcom egy róka pofájához hasonlítok. Ha 

Luciannek valami érthetetlen oknál fogva rajtam akadna meg a szeme a telt keblű, sudár 

Amariel, vagy a legendás szépségű valerieni Vaskella helyett, kénytelen lennék rászólni, hogy 

vegyen fel okulárét. Közvetlenül azelőtt, hogymielőtt pengét mártok a szívébe.

Commented [KK42]:  A ciráda inkább díszítést jelent egy 
tárgyon, épületen. 

Commented [KK43]:  Nem nagyon érdekli őket a király 
halála, ugye? 

Commented [KK44]:  Az ötveneseknek még nem hajlott a 
háta. 

Commented [KK45]:  Ez a rész nagyon nem passzol a 
helyzethez. Ott a király felravatalozva, a többiek meg 
ücsörögnek és diskurálnak a szinte lakodalmas asztalok 
mellett? Az is furcsa, hogy ilyen főúri környezetben egy 
helyiségben van a holttest és az étkezés. 

Commented [KK46]:  Lucian tud erről? Ha nem, akkor ez 
nem lehet oka annak, hogy mást választ.



– Politikai szempontból Valerien jobb választás. – Amariel felhúzza pisze orrát, és karba fonja 

a kezét.

– A szívnek nem lehet parancsolni, Sivriel.

De a szeleburdi grófkisasszonyoknak igen. Magamban tartom a mondandómat. Az 

elmúlt tíz év alatt megtanultam, hogy szívügyekben jobb nem ingerelnicukkolni Amarielt.

Daren pillantása felénk vándorol. Kihúzom magam a székemben, és gyászos kifejezést 

erőltetek az arcomra. Daren jobb belátásaeredeti szándéka ellenére hozott magával minket az 

udvarba, és nem akarok szégyent hozni a fejére. Elfojtok egy vigyort, amikor eszembe jut, 

hogyan könyörgött Amariel az apjának, és hogy amikor Daren nemet mondott, hogyan hajította 

az apja fejéhez a teáskannát, amikor nemet mondottt. Daren a derekánál fogva a szobájába 

penderítette a visítozó grófkisasszonyt, majd rázárta az ajtót, és kihajította a kulcsot az ablakon. 

Az inasok egész délelőtt a rododendron bokrok között kajtattak, mire megtalálták, és Daren 

pedig annyira szégyellte magát, hogy a grófné unszolására nagy nehezen beadta a derekát, és 

mindkettőnket elhozott., eEngem azzal a feltétellel, hogy Amariel körmére nézek, és elejét 

veszem annak, hogy valami ostobaságot csináljon. Bele se merek gondolni, mit szólna Daren, 

ha tudná, miféle vérszomjas álmokat dédelgetek.

A szövegrészlet egy Young Adult történet eleje, melyben központi szerepet kap a főhős 
bosszúja. Fiatal szereplő, pörgős cselekmény, romantikus szál, gördülékeny stílus – minden 
megvan, ami egy ilyen regényhez kell. Ügyes megoldás, hogy nem kezded el halmozni a 
háttérvilág elemeit, hanem a láthatatlanná válással finoman jelzed, hogy Sivriel egy 
máguscsalád sarja. A meghitt családi kép a bújócskázásról és a szilvapudingról jó, de ahhoz, 
hogy igazán közel kerüljünk a főszereplőhöz, nemcsak a tetteit és a gondolatait kellene 
megismernünk, hanem az érzéseit is. Különösen hiányzik ez a prológus második részéből, ahol 
Sivriel szinte külső szemlélőként meséli el a katonák betörését, az apja halálát és a saját 
elrablását. Ez azért is gond, mert így nincs érzelmileg megalapozva a bosszú, amire a történet 
épít.  

A prológus múlt idejű, közeli E/3-ban íródott, Sivriel nézőpontjából. A narrációban néha 
keveredik, hogy kívülről látjuk őt vagy a fejében vagyunk, hiszen egyes részeknél az ő 
meglehetősen gyerekes gondolatait olvashatjuk, máskor viszont egy felnőtt külső meglátásai 

Commented [KK47]:  Ezt ki mondja? Mivel egy sorba 
írtad, azt hihetnénk, hogy Amariel. 

Commented [KK48]:  Nehéz elképzelnem, még akkor is, 
ha Daren dühös volt. 



szerepelnek. Különösen erőteljes ez azoknál a képeknél, ahol Sivriel látja a földön fekvő 
holttesteket, majd később az apja halálát, és nem tudja értelmezni. Ez azért is zavaró, mert nem 
tudtam eldönteni, hogy hány éves lehet a főszereplő. Már egy óvodás is különbséget tud tenni 
a nyál és a vér között és érzékeli azt is, ha baj van. Annál a jelenetnél, ahol Sivriel nekimegy az 
anyját bántó katonának, inkább kiskamasznak tűnik. Ezt erősíti a katona megjegyzése is az 
ágyban való ficánkolásról. Fontos lenne az életkort meghatároznod és ahhoz igazítani Sivriel 
gondolatait, reakcióit. 

A prológus első felében jó a hangulatteremtés a kovászos kenyér illatával, a bújócskázó 
kislány játékosságával. A második részt viszont elő kellene készíteni, a feszültséget 
fokozatosan növelni a kézszerű faágaktól a katonák betörésén át a kastély felgyújtásáig. Ha a 
katonák ilyen vérfürdőt rendeztek, azt nagyon plasztikusan átadhatod, nemcsak a látvánnyal, 
hanem lehetnek erőteljesebb, durvább hangok, borzasztó szagok, amikre Sivriel testérzetekkel 
reagál. A rövid párbeszédek jók ebben a részben, érzékeltetik a feszültséget. 

Az első fejezetnél jelen idejű E/1-re váltottál, ami alkalmas arra, hogy könnyen 
azonosuljunk a szereplővel, csakhogy ez a Sivriel egyelőre nem ad erre lehetőséget. Annyit 
tudunk meg róla, hogy bosszút akar állni a szülei gyilkosán, de ezt csak a gondolataiból látjuk, 
nem alapozod meg érzelmileg. Jó lenne például, ha testérzeteket használva megmutatnád, mit 
érez, amikor meglátja a király holttestét vagy egy tárgy felidézi benne a prológus eseményeit. 
Jó lenne, ha beleláthatnánk a lelkébe, hogy tényleg drukkoljunk neki.

Ebben a fejezetben szépen megjelenik a konfliktus, sejteni lehet, hogy nem lesz olyan 
egyszerű a bosszú, ha Lucian ilyen vonzó. Az azonban problémát jelent, hogy a szereplőknek 
csupán külső tulajdonságait ismerjük meg, senkinek nem utalsz a jellemére, személyiségére. 
Nem tudjuk, kivel hányadán állunk, kinek milyen szerepe lehet a történetben. Az is gond, hogy 
nagyon sok a szereplő, nehéz követni, hogy ki kicsoda, röpködnek a nevek. Morel és Jiel 
megnevezése például lényegtelennek tűnik, Bastian pedig ráérne később felbukkanni. 
Könnyebben követnénk az eseményeket, ha kevesebb szereplő jelenne meg, de azokat tudnánk 
valahogy kötni Sivrielhez. 

A jelenet elejéről hiányzik a leírás, nem nagyon látjuk át a helyszínt, a szereplők térbeli 
helyzetét. Lassan kiderül, hogy adott egy ravatal, amin a király fekszik, mellette pedig 
számtalan szereplő cseverészik, eszeget, jól érzi magát. Különösen érezhető ez a terített 
asztalról szóló leírásnál, ami viszont meglehetősen részletes. Nehezen hihető, hogy egy királyi 
udvarban ez megtörténhet. Nem érzékeljük a gyászt, a méltóságteljességet, nincs semmi komor 
vagy szomorú a jelenetben. Hiányoznak az érzelmek, egyedül Lucian áll a nagyapja koporsója 
mellett, de nála is csak egy búskomor pillantás jelzi, hogy mit jelentett számára a nagyapja. 
Persze lehet, hogy ez szándékos, a király halála nem rendített meg senkit.

Kevés a párbeszéd, és azok sem töltik be igazán a szerepüket. Nem tudunk meg lényegi 
információkat és nem jelzik erőteljesen a kapcsolatokat, a szereplők viszonyait. Teljesen 
funkció nélküli például az a rész, amikor Sivriel érdeklődik Bastian herceg felől, Amariel pedig 
azt feleli, hogy "Kit érdekel?".  

A nyelvi szint jó, lendületes, könnyen olvasható az írás. A helyesírás is rendben van, 
egyedül az "és" és a vesszők használatának szabályait kellene átismételni. Formai dolog, de 
érdemes azt is eldönteni, hogy a szereplők gondolatait hogyan jelzed (például dőlt betűvel, 



ahogy tetted néhányszor ebben a részben), és azt következetesen végigvinni. A párbeszédeknél 
ugyanakkora behúzást használj, mint a többi bekezdésnél! 

Összességében a történet jó alaphelyzettel indul, kellő izgalmat ígér, különösen, ha a 
mágikus vonalat is sikerül jól felépíteni. Javaslom, hogy a karaktereknél figyelj a belső 
tulajdonságok és a motivációk megmutatására és helyezz nagyobb hangsúlyt a párbeszédekre.  

Köszönöm, hogy olvashattam az írásod és örömteli alkotást kívánok!  
 


