
1

FIONA MARTES

AZ ÁLCA ÁRNYÉKÁBAN

1. DOLNA FELÉ

1.1 Prológus

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki elkövetett egy halálos hibát: előbb ejtette 

teherbe a szeretőjét, mint a hites feleségét.

1.2 Édesvér

A királylányZorna gondtalanul lógott fejjel lefelé a fáról, hosszú, világos haja a poros földet 

seperte. Zorna fejébe szállt aA vér a fejébe szállt, mégsem ugrott le. Túlságosan élvezte, hogy az 

ikertestvére agyvérzést kap az aggodalomtól. Gyakran jártak ki az ikerbátyjával a külső várfal alatt 

álló öreg diófához, mert itt maguk lehettek az állandóan fülelő udvaroncok nélkül. 

– Összetöröd magad, és minden csupa...… – jósolta Zorten.

– … vér lesz – fejezte be a mondatot helyette a lányZorna. Ez nem valami misztikus ikerdolog 

volt kettőjük között, hanem egyszerűen túl sok időt töltöttek kettesben.

– Ez nem vicces, Zorna! Mássz le! – vesztette el a türelmét Zorten.

– Vagy mi lesz?! Te vagy, aki állandóan megsérül, nem én! – kiabált vissza Zorna, de rögtön 

meg is bánta. 

Gonoszság volt ezt felhoznia, mert a bátyja nem tehetett arról, hogy ha bármilyen fegyvert 

fogott a kezébe fogott, annak sérülés lett a vége. Komoly és véres. A mMagas, inas bátyját testszerte 

sebhelyek borították,. mMég a legtompább vajazó késsel is képes volt megvágni magát. Mindig volt 

éktelenkedett rajta egy-két friss seb, de az apjukon is, pedig ő ritkán hagyta el a könyvtárát. Az apjuk 

nNem szerette, mikor az ikrek azon élcelődtek, hogy vérükben van a baleset. A legrosszabb az 

Commented [szerk.P11]:  Először kicsit fura volt, hogy ilyen 
klasszikus mesei stílusban indított a regény, de ezért az 
információért megérte. 

Commented [szerk.P12]:  Young Adult regények esetében 
érdemes a narratív távolságot nagyon szűkre venni az olvasó és a 
nézőpontkarakter között, mert így lehet elérni azt, hogy az olvasó 
úgy érezze, mintha a karakter bőrébe bújt volna.
A nézőpontkarakterre vonatkozó olyan utalások, mint „a férfi”, „a 
doktor”, vagy jelen esetben „a királylány” olyan utalások, amelyek 
pont, hogy eltávolítják a narratív távolságot, ezért érdemes őket 
kerülni, és helyette a karakter nevét használni.
Az persze egy lényeges információ, hogy Zorna a királylány, aminek 
valahova bele kell kerülni a szövegbe, amit akár úgy is meg lehet 
oldani, hogy egy másik karakter mondja ki dialógusban.

Commented [szerk.P13]:  A narratív közelítés egyik eszköze 
például, ha az öt érzékszerven túl (látás, hallás, szaglás, ízlelés, 
bőrérzékelés) a karakterek testérzeteit is használjuk.
Testérzet például, hogy görcsbe ugrik a gyomra.
A „fejébe száll” helyett is lehetne egy olyan testérzetet használni, 
ami egy pontosabb képet ad az olvasónak, ami átérezhetőbbé teszi 
ezt az állapotot. 

Commented [szerk.P14]:  A három pont nem egyenértékű a 
hármasponttal, ez utóbbi önmagában alkot egy egységet.
Billentyűkombinációval az Alt+0133 (numerikus billentyűzet) 
csalható elő, de érdemes beállítani automatikus javításra, hogy a 
három pontot mindig javítsa hármaspontra.

Commented [szerk.P15]:  A vesszőkezelési szabályoknak 
érdemes lesz utánanézni. Sajnos ez egy elég szerteágazó dolog, és a 
sok kivétellel együtt oldalakat lehetne írni róla, de például 
megszólítás előtt mindig van egy vessző.

Commented [szerk.P16]:  Ez egy elég általános 
megfogalmazás. Konkrétan miből következtet erre Zorna?
Általános szabály, hogy érdemes minél konkrétabban 
megfogalmazni a gondolatokat, hogy az olvasó minél pontosabb 
képet kapjon.
Például ha elveszíti valaki a türelmét, elkezdhet durcás fejjel 
toporogni, lebiggyesztheti az alsó ajkát, más hevesen gesztikulál – 
ezek karakterépítési elemként is használhatóak.
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egészben az volt, hogy Zorten ügyes harcos lett volna, csak sajnos könnyű volt őt megzavarni. Ezért, 

ha tehette, nem harcolt,. pPersze trónörökösként nem választhatta meg a tanulmányait.

A balesetek az utóbbi időben viszont aggasztóan megszaporodtak. Zorna Eezért csalta ki 

négyszemközt Zortenta testvérét aznap a fájukhoz. De megint előbb piszkálódott, aztán gondolkozott. 

Nehéz lesz Zortent rávennie, hogy nyíljon meg neki. 

Várta, hogy a bátyja béna visszavágásátvisszavágjon, miszerint ő legalább nem egy 

elkényeztetett, elfuserált örökösnő, aki több időt tölt a lovak és a fegyverek társaságában, mint illene, 

de Zorten már nem figyelt rá.

Zorten eEgy távoli alakot figyeltnézett. Onnan, ahol álltak, jól belátták az egész környéket: a 

földeket, a falvakat és a város felé egybefolyó utakat. A távoli futó sajátságos mozgáskultúrával 

közeledett a tőlük nem messze nyíló vasrácsos északi főkapu felé vezető köves úton. Nem nézett se 

jobbra, se balra, leszegett fejjel kerülgette az útjába álló kereskedőket, polgárokat.

A lányZorna lehuppant a fiú bátyja mellé a földre.

– Tudtam, hogy baj lesz – morogta Zortena fiú. 

– Fura, én nem! – felelte,Zorna csak félig viccelt. Régebben, ha a bátyja megérzett valamit, azt 

ő is, de az utóbbi időben ez sem volta régi. Zorten elzárkózott az ikerköteléküktől. 

– Mit akarhat? – kérdezte feszülten Zortena fiú, amikor felhangzott az őrség figyelmeztető 

jelzése.

– Csak egy helyre kísérhetik! Futóverseny a trónteremig! – Iramodott meg Zorna teljes 

sebességgel a palota felé.

– CSALÓ! – kiáltott utána a bátyja, de felvette a kesztyűt. Végig szaladtak a belső várba vezető 

úton, át a díszes palota kapun, majd a belső kerengőn, ami a trónterem felé vezetett, ami mindig nyitva 

állt az udvar tagjai számára. Az őrök sehol sem állították meg őket, bár a rosszallás látszott rajtuk a 

futkározás miatt. A lányZorna előnye hamar elfogyott. és fej-fej mellett értek aA trónterem hatalmas 

szárnyas ajtajához már fej-fej mellett értek oda. A futás mindig is Zorten asztala volt. 

Commented [szerk.P17]:  Fentebb említettem, hogy azt a 
lényegi információt, hogy Zorna királylány, mindenképpen bele kell 
csempészni a szövegbe, és ezzel például nagyon jól sikerült is.

Commented [szerk.P18]:  Főszabály szerint, ha egy 
mondatban nincs külön jelölve az alany, akkor az előző 
mondat/mondatrész alanya az érvényes (itt például az előző mondat 
alanya „a balesetek”.
Ez persze olyan szabály, amit lehet rugalmasan is kezelni, mert az se 
szerencsés, ha az alany miatt a karakter neve is túl gyakran 
előbukkan, de lehetőség szerint érdemes betartani, vagy elegáns 
megoldást találni a névismétlések elkerülésére.

Commented [szerk.P19]:  Ha már szóba került a névismétlés: 
Zorna és Zorten neve eléggé hasonló, ezért nem jó ha túl sokszor 
szerepelnek egymás mellett.

Commented [szerk.P110]:  Jó horog, felkelti az érdeklődést, 
hogy vajon mit titkol Zorten. 

Commented [szerk.P111]:  Az „elkényeztetett” megállja a 
helyét Zorna tekintetében?
Jelen pillanatban fejjel lefelé lóg egy fáról, és a következő 
információ róla, hogy szereti a lovak és fegyverek társaságát, ami 
nem feltétlenül illik egy elkényeztetett királylányhoz.
Az elfuserált annál inkább. 

Commented [szerk.P112]:  Mivel jelenleg csak a regény elejét 
látom, ezért nem tudom, hogy a megnevezés illeszkedni fog-e a 
regényben lévő világhoz.
Fentebb Zorten kapcsán kiderül, hogy ő a trónörökös, amivel a 
szöveg azt sugallja, hogy az apjuk után ő örökli a címet.
Mit örököl Zorna?

Commented [szerk.P113]:  Visszautalnék az alanyváltás 
főszabályára: Mivel az előző mondatrész alanya Zorten volt, így 
ebbe a mondatba fölösleges ezt megismételni.

Commented [szerk.P114]:  Apróság, és inkább 
érdekességképpen írom le, mert egy karakterközpontú Young Adult 
fantasy esetében nem elvárt, hogy nagyon komoly világépítéssel 
rendelkezzen, bőven elég annyit megosztani a világról, ami a 
cselekmény és a karakterek szempontjából releváns, de a „felvette a 
kesztyűt” az egy olyan kifejezés, aminek megvan a maga történelmi 
háttere a mi világunkban, így nem biztos, hogy egy kitalált fantasy 
világba is illeszkedik.



3

Zorna lihegve nézett át a kíváncsian gyülekező tömeg felett. aA terem túloldalán lévő, díszesen 

faragott, ám roppant kényelmetlen trónszék mellett állómellé állított fotelban az apjuk olvasott olvasó 

apjukra. 

– Nem akarsz előbb átöltözni? – kérdezte Zorten a tágas trónterem ajtajában.

– Nem én vagyok most a fő attrakció! – legyintett Zorna

– Ezek mindent észrevesznek! – nézett a bátyja savanyú arccal az udvaroncokra.

Végre odaért egy lakáj, aki minden bizonnyal a futó ember érkezését volt hivatott bejelenteni. 

Az összeverődött tömeg kettévált előttea lakáj előtt, akinek a futó ember érkezését volt a tiszte 

bejelenteni.

– Menjünk közelebb! – rángatta maga után a bátyját Zorna a lakáj mögött nyílt résenrésbe, az 

ikrekde még így is óhatatlanul meglöktek egyeseket. A gondosan feltornyozott hajú hölgyek 

fintorogtak, míg az elegáns férfiak ügyet sem vetetettek rájuk. Hiába voltak a király gyerekei, míg be 

nem vezetik őket a társaságba, addig a felnőttek számára láthatatlanok. Még pár hónap a nyári nap-

éj fordulóig, fintorgott magában Zorna a nyári nap-éj fordulóig. Nem várta azt a bizonyos 

nagykorúságot.

Egészen az első sorig furakodtak Zortennel. A lakáj diszkréten megköszörülte a torkát. A 

félkarú király mérgesen hunyorogva nézett fel a könyvéből, aminek majdnem a végére ért. Nyílt titok 

volt, hogy utálta, ha olvasás közben zavarták meg.

– Sietősen! – intett.

– Yorten király! Egy katona érkezett sürgős üzenettel – jelentette a lakáj, miután hosszasan 

meghajolt. A király becsukta a könyvet. Ezt már nem fejezi be ma.

– Milyen katona? Ki küldte? – kérdezte,  a szertartásosságot is időpocsékolásnak tartotta.

– Nem tudom, felség – válaszolta kimérten a lakáj.

– Mit tudsz? – förmedt rá Yorten király, mire a jóképű férfi összerezzent.

– Azt állítja, hogy elfoglalták az északi végvárakat. Az ostrom most Dolnánál tart! – Az ikrek 

összenéztek. Bojezia ugyan nem volt hatalmas ország, de évtizedek óta békésség uralkodott náluk. – 

Commented [szerk.P115]:  Kissé kilóg a fantasy 
szövegkörnyezetből a szó.
Az sem jó, ha a régies szavak túlhasználata archaikussá teszi az írást, 
de ugyanígy a modern szavak is kilógnak.

Commented [szerk.P116]:  Ők egyébként mit csinálnak? Csak 
nézik a királyt, ahogy olvas, vagy esetleg van kitéve nekik frissítő, 
sütemények?

Commented [szerk.P117]:   A karakter gondolatait dőlt 
betűvel érdemes megosztani, hogy elkülönüljön a szöveg többi 
részétől.

Commented [szerk.P118]:  Ez egy nagyon izgalmas és fontos 
információ a királyról, viszont így túl direkt módon kerül az 
információ megosztásra.
Érdemesebb lenne valamilyen cselekvéshez kötni, például, hogy 
megérinti a helyét, és Zorna tudja róla, hogy mióta elveszítette 
gyötrik a fantomfájdalmak, de az is megoldás lehet, ha először nem 
is osztod meg a konkrét információt, csak elhelyezel vele 
kapcsolatban figyelemfelkeltő horgokat, például, hogy a 
zubbonya/inge/felöltőjének az ujja fel van tűzve.

Commented [szerk.P119]:  Akkor nem lenne célszerűbb, ha 
nem egy zsúfolt trónteremben tenné? 
Csak mert – az emberek természetéből adódóan – biztosan lesznek 
olyan udvaroncok vagy hölgyek, akik megpróbálják felhívni 
magukra a figyelmét, ha egy légtérben tartózkodnak.

Commented [szerk.P120]:  Ez a gondolat olyan, mintha a 
király fejében lenne, viszont azzal, hogy a szöveg átlép az ő fejébe, 
nézőponttörést okoz.

Commented [szerk.P121]:  Ezt célszerűbb lenne oda betenni, 
ahogy int, mert maga az intés is kifejezi az ingerültségét, és az 
alátámasztaná ezt az információt róla, vagy pedig a „kérdezte” 
helyett (Lásd alább) betenni egy olyan reakciót, ami fokozza az 
ingerültségét.

Commented [szerk.P122]:  A „mondta”, „kérdezte”, és a 
beszédhez kapcsolható szavak, amelyek a dialógust követik, gyakran 
fölöslegesek, ezért is hívjuk őket töltelékszavaknak.
Mivel egy párbeszéd hangzik el, nyilvánvaló, hogy mikor „mond” 
valamit valamelyik karakter, mikor „kérdez”, ezt narrációban is 
jelezni szószaporítás.
Érdemes ilyenkor az utána lévő cselekvést kapcsolni a mondatok 
után, vagy csak olyan esetekben kitenni ezeket a szavakat, amikor 
tényleg elkerülhetetlen.

Commented [szerk.P123]:  Releváns információ ez Zorna 
szempontjából? Lesz jelentősége?
(Ha nem, akkor fölösleges, ha igen, akkor viszont meg kellene 
mutatni, mit talál benne vonzónak.)
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Állítólag egy sötét vérmágus a vezetőjük, és mindig azt feliratot hagyja hátra, hogy ...… – hadarta el 

a lakáj, az utolsó szót elharapva.

– Tessék? – dőlt előre Yortena király. Zorna izgatottan várta a lakáj válaszát.

– Édesvér. – A szó néma csendet hagyott maga után. Apa már tudja ez mit jelent, villant be a 

gondolat Zornának az ikerköteléken keresztül. Yorten király szeme az ikrekre vándorolt. Végig tudta, 

hogy itt állunk.

– Vezesd ide a futárt! – parancsolta Yorten. 

*Yorten

A király csonka kezébe fantom fájdalom hasított. Hogy fájhat az, ami már nincs? De az még 

jobban fájt, akije sosem volt. Igazi testvére. Elfojtott emlékek törtek felszínre. Az elmúlt évtizedben 

homokba dugta a fejét, ahogy a halott felesége mondaná, aki sosem hagyta őt halogatni, de Mornát 

lassan tizenhárom hosszú éve elvitte az az átokbaleset.

Yorten Ppróbálta visszanyerni a lelki egyensúlyát, tudta, hogy. tTúl keményen bánt a lakájával, 

később megköveti. Nem tudta többé elhessegetni a baljós jeleket. Megnyugvást keresve felnézett a 

trónterem freskókkal teli mennyezetére, de most ez is csak nyomasztotta. A hatalmas térben a plafont 

kecses boltívek tartották a sudár oszlopok hátán. Yorten Sszerette, hogy a trónterembe lépve aprónak 

érezte magát,. eEgy átlagos halandónak.

Édesvér. Halálos üzenet a túlvilágról. vVagy nagyon is az evilágról.

A lakáj egy kimerült, koszos fiúval tért vissza. A fiatal futár vigyázba állt, de nem tudta elrejteni 

a lába remegését. Úton lehetett már egy ideje. Messziről érezni lehetett az izzadtság savanyú 

szagátbűzét. 

– Csendet! – emelte fel hangját az udvarmester Yorten jobbján, majd a fiúhoz fordult: – Hogy 

hívnak, katona? – kezdte, de Yorten félbeszakította. Erősítőt rendelt a legyengült fiúnak. Más sem 

hiányzott, mint hogy elájuljon fölséges színe előtt. Szinte gGyerek volt még, akárcsak az ikrei.

– Hube közlegény, uram… királyom! – sütötte le a szemét a katona, aki életében először látott 

királyt. Helytelennek tűnt számára, hogy szemével illesse az uralkodót. Így jelentését, inkább a király 

Commented [szerk.P124]:  Egy lakáj (tehát egy a királynak 
jóval alárendelt személy) megengedhet magának olyasmit, mint a 
nem tiszta beszéd?
Nem hibaként jelzem, csak egy regény első tízezer karakteréből nem 
derül ki a regény világépítése.
Az, hogy egy szolga/szolgáló hadar az ura előtt, főleg mivel az ő 
tiszte a vendégek bejelentése, érdekes világépítési elem, ami itt, 
ebben a formában felkelti a figyelmet.
Amennyiben a hatalmi viszonyok ezt megengedik, és erre lesznek 
további nyomok/magyarázatok is, úgy jó, ha viszont nem engedhető 
meg az ilyen viselkedés, akkor javítani kell.

Commented [szerk.P125]:  Opcionálisan az izgatottság is 
megmutatható testérzettel.

Commented [szerk.P126]:  Nagyon tetszik ez a mondat.  Jól 
kifejezi a döbbenetet.

Commented [szerk.P127]:  Érdemes az ikrek közti mentális 
beszélgetést is elkülöníteni dőlt betűvel.

Commented [szerk.P128]:  Mivel korábban nem különült el a 
betűtípus, sem a mentális beszédnél, sem Zorna gondolatainál, így 
nem tudni, hogy ezt szintén még Zorten „mondja”, vagy Zorna 
megállapítása.

Commented [szerk.P129]:  Mivel a szöveg egyértelműen 
megadja, hogy itt egy nézőpont váltás történt, és már Yorten király 
közvetíti a történetet, nála is érvényesek a Zornánál leírtak: a 
narratív távolság szűkítése érdekében kerülni célszerű, hogy 
önmagára „királyként” hívatkozna.
(Egyébként itt az információ, hogy a király félkarú, sokkal jobb 
helyen van, ráadásul a fájdalom hasításával rögtön egy nagyon is 
kézzel fogható érzéssel adod át.)

Commented [szerk.P130]:  Ez egy nagyon erős vágy, amire a 
mondat rövidségével is ráerősít a szöveg.
Viszont rögtön utána a halott feleségről esik szó, és vele 
kapcsolatban még egy erős horog is bekerül, így viszont a fókusz 
elcsúszik.

Commented [szerk.P131]:  Jó horog, és jó utalás a világban 
lévő varázslatra.

Commented [szerk.P132]:  Az olyan szavak, mint a „tudta”, 
„érezte”, „látta”… stb. amolyan filterszavak, mert egy szűrőrétegen 
keresztül adják át azt, ami önmagában sokkal hatásosabb lenne.
Például az, hogy „Egy fekete macska átrohant előttem az úton” 
sokkal hatásosabb, mint az, hogy „Láttam, ahogy egy fekete macska 
átrohant előttem az úton”.

Commented [szerk.P133]:  Ez is egy érdekes és 
figyelemfelkeltő elem a világ hatalmi viszonyában, ami egyelőre 
nem tudni, hogy mennyire állja meg a helyét.

Commented [szerk.P134]:  Az „igazi testvér” kapcsán már 
szóba került, hogy a mondatok hosszúságának szerepe lehet azzal, 
hogy a szöveg feszültséget generáljon.
Itt is érdemes ezt az eszközt bevetni.

Commented [szerk.P135]:  A mondat e nélkül is értelmes.
A kérdés az, hogy Yorten mennyire önhitt király. Mert egy 
beképzelt, magát többre tartó ember esetében teljesen rendjén való, 
hogy így gondolkodik, viszont ez üti a korábbi helyzetet, amikor 
rájött, mennyire keményen bánt a lakájával, és később bocsánatot 
tervezett kérni.

Commented [szerk.P136]:   Mivel ez olyan információ, amit 
kétséges, hogy Yorten tud, így nézőponttörést okoz.
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mögötti szőtteshez intézte. Yorten nem hibáztatta, igazán szép szőttes volt. – A kapitány küldött. Az 

északi végvárakat sorra elfoglalták Dolnáig.

– Mindet? Menzelt is?

– Igen, uram. 

Yorten szemöldöke felszaladt. Menzel erődje Bojezia egyik legerősebb és korszerűbb végvára 

volt, hozzá hű emberekkel. Ha Dolna elesik, az ország védelem nélkül marad és észak felől a 

fővárosig nem védi semmi a falvakat és meg a városokat.

 Az addig izgatott sutyorgás ijedt hangzavarrá erősödött. (Pár hölgy, pedig repülősó után 

kiáltott.) Yorten intett a jobbján álló udvarmesterének, hogy intézkedjen a teremre jutó emberek 

számának csökkentése ügyében. Ez már hadügy volt, nem holmi udvari perpatvar.

– Kezdje az elején, közlegény! – szólította fel a futárt, miután elviselhetőre mérséklődött a 

tömeg a trónteremben. 

– Igenis, ur… királyom! – javította magát kis Hube vörös fülekkelfüllel. – Dolnából vonultunk 

vissza az erődünkhöz. Már messziről láttuk, hogy idegen zászló van a várkapun. A kapitány 

felderítőket küldött ki, köztük engem is. Mind láttunk már egy-két hullát…, bBocsánat, uram, 

holttestet, de ilyet...… ez más volt… borzalmas. Igazából nem is holttestek voltak. Nem tudjuk, mik 

voltaklehettek. Valamiféle kőből voltak, mint a szobrok… Görcsbe meredt szobrok, szörnyű 

sebekkel, de a szemük nyitva, volt és néha még könnyezett is. Mármint igazi, nedves könnyeket 

és...… Mi ismerjük, ismertük őket...… A társaink voltak ott, akiket sehogy sem lehetett felébreszteni, 

megmozdítani...… – Hube arca eltorzult és. eElhallgatott. A torkát sírás facsarta. Küzdött, hogy 

folytatni tudja. – Vérmágia, így mondta a kapitány. És nem ez volt az egyetlen furcsa dolog. 

– Ki alatt szolgálsz? – kérdezte Yorten király, mire a fiú megrázkódott.

– Kail kapitány – szedte össze magát Hube.

– Azt hittem, ő már visszavonult! – jegyezte meg Yorten, de Hube meg sem hallotta.

– Kail kapitány elküldött egy csapatot a falusiak menedékhelyére. Alig volt ott valaki. Csak 

azok élték túl, akik nem voltak tartózkodtak a támadáskor a faluban. Együtt indultunk a következő 

Commented [szerk.P137]:  Most lesütötte a szemét, vagy 
elbámul a király mellett?

Commented [szerk.P138]:  A repülősót a 18–19. században 
használták, viszont a regény inkább egy középkori fantasyra 
hasonlít, így viszont erősen kilóg a világból.
Esetleg valamilyen gyógynövény/gyógynövénykeverék, aminek 
ugyanúgy szúrós, erős szaga van?

Commented [szerk.P139]:  Kicsit körülményesen van 
megfogalmazva. 

Commented [szerk.P140]:  Mivel Yorten maga mutatott rá, 
hogy a beszélgetés már hadügy, nem lenne célszerű minden 
illetéktelent eltávolítani? Vagy ha ők maguk vonulnának vissza?

Commented [szerk.P141]:  Ez egy nagyon jó testérzet.
Viszont mivel Yorten a nézőpontkarakter, azzal, hogy Hube érzéseit 
osztja meg a szöveg, nézőponttörés alakul ki.

Commented [szerk.P142]:  Ezt a küzdelmet meg lehetne 
mutatni úgy is, hogy Yorten király mit lát benne (összekapcsolva a 
sírással). Például megmutatni, hogy kicsordul-e a könny, vagy csak 
nagyokat nyel.
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vár felé. Elkéstünk… – csuklott el újra fiú hangja: – Hasonló volt, mint a saját várunk. Ekkor döntött 

úgy a kapitány, hogy a hegyeken keresztül vágunk át Dolna felé, a rövidebb úton.

– Nagyon kockázatos választás! – csóválta a fejét a király.

– A kapitány nem látott más utat. Voltak veszteségeink. Megelőztük az észak felől közelítő 

ellenséges csapatot, de túlerőben voltak. Nyílt színen nem szállhattunk velük szembe. Kail csapata 

mMég beért épp az ellenséges csapat előtt értünk Dolna várába, engem pedig Kail ideküldött. Már 

napok óta úton vagyok. – Hube megakadt, majd erőt vett magán.

– Miért nem galambot küldött?

– Küldött királyom, de az állatok megbolondultak. Fekete varjak csaptak le a galambokra. A 

fekete lovak is furcsán viselkedtek, folyton megbokrosodtak. Volt, amelyik szakadékba ugrott hátán 

a lovasával együtt. A lovam a Farkas erdőnél egyszerűen eldobott ledobott, és elszaladt. Ezután 

futottam.

– Az nagy táv, Hube.

– Sietni kellett, uram.

Yorten elengedte. Az udvarnagya tudta a dolgátelsietett, hogy összehívta a rendkívüli 

haditanácsot. Yorten a Ggondolataiba merülve dőlt hátra a kényelmetlen trónon. Rég el kellett volna 

égetnie.

A mai nap után már nem volt kétsége afelől, hogy a vérmágus huszonöt év után visszatért, és 

Bojéziát akarja. A nevére még csak gondolni sem akart. Az az átkozott Rrégen sem válogatott az 

eszközök között, valószínűleg most sem fog. A Yorten tekintete a fián állapodott meg, aki. Ő lesz a 

vérmágus bosszújának a középpontjában lesz. Ismét. Még mindig jól emlékezett a jeges rémületre, 

amit Morna halála és egyben Zorten első balesete után érzett. Csak a tündéreknek volt köszönhető, 

hogy Zorten ma is itt áll, a vérátoknak ellenére. De Hhiába félti a fiát, az országra és a népére kell 

összpontosítani. Nem hagyhatja magára most őket.!

Az ikrek inkább izgatottnak tűntek, mint ijedtnek. Ezt betudta a fiatal koruknak, hiszen az 

életük során nem szembesültek még igazi gondokkal. Apaként büszke volt az ikrekrerájuk, mindkettő 

Commented [szerk.P143]:  Fentebb is előfordult már 
központozási hiba.

Commented [szerk.P144]:  Ez így elég hirtelen.
Mivel korábban Yorten emberi módon erősítőt rendelt a fiúnak, itt is 
lehetne erősíteni a Yortenről kialakult képet azzal, hogy elvezettetik, 
a rendelkezésére bocsájt egy szobát például, vagy meghagyja 
valakinek, hogy adjon enni neki.
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jólelkű, értelmes gyerek volt, csak még éretlenek. Legalábbis uralkodói mércével mérve. 

Elkényeztette őket, és harcosok helyett pillangókat nevelt. Zorten felelősségteljes és komoly fiú volt, 

és egy békebeli országot kisebb zökkenőkkel elkormányozna, azonban ezt a háborút nem nyerheti 

meg egy halálos átokkal a nyakában. Nincs az a testőr, aki megvédhetné az átoktól a családját.

Cselekednie kell, ha nem akarja elveszteni a gyerekeit és az országát. Nincs más választása, 

mint a tábornoka kezébe adni az irányítást, és remélni, hogy még nem késő megállítani az inváziót. 

A királyYorten tekintete tovább vándorolt a lányáraekkor Zornára tévedt. A vadóc, senkihez 

sem idomuló kislányára, akit kemény kézzel kellett volna megfékeznie az első lázadásainál, de nem 

tette, mert élvezte a szilaj életörömöt, ami a lányábólZornából sugárzott. Annyira más volt, mint ő 

vagy Zorten.

Ha Zorna fiúnak születik, talán más lenne minden, ha csiszolná a türelmetlen, megalkuvást nem 

ismerő természetét, jó vezető válna belőle,. bBenne meg volt az a ravaszság, ami a mindig nyílt és 

egyenes Zortenből hiányzott,. dDe csak egy fegyelmezetlen lánynak született, akit tetemes hozomány 

felajánlása nélkül bajosan fog férjhez adni, de mostviszont a háború fényében meg kell próbálnia, 

hogy legalább őt távol tudhassa a veszélytől.

Mire Yorten ismét felnézett, az ikrek eltűntek. Meg is feledkezett róluk, mikor később újra 

kifaggatta futárt, ezúttal már a haditanács jelenlétében. Hube készségesen válaszolt mindenre, amire 

tudott. Sajnos több kérdés maradt, mint válasz.

Egy könnyen olvasható, gördülékeny stílusban megírt Young Adult fantasy, ez már az első 
mondatok után világosan kiderül.

Zorna az a királylány, aki egy cseppet sem illeszkedik ebbe a szerepbe: lázadó; és pont ezért 
könnyű azonosulni vele.

A prológus kicsit meghökkentő volt, hogy a klasszikus mesék stílusában kezdett, viszont a 
végszava mindent megért.

Egyedül még abban vagyok bizonytalan, hogy fog illeszkedni a történethez.
Mivel maga Yorten király is nézőpontkarakter, így gyanítható, hogy a prológusban említett 

király ő maga, viszont amikor szóba került a felesége (és a halálának a körülményei), a szöveg 
szeretettel beszél Mornáról. Így viszont (egyelőre) érthetetlen a prológus szerepe, amiben viszont 
holmi szeretők is szerepet kaptak. 
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A szöveg stilisztikájára visszatérve:
A szöveg összességében kellemes, nagy pozitívuma, hogy a formázás alapvetően jó, viszont 

pár helyen előbukkant központozási hiba a dialógusokban.
Amikor a közlés és az utána lévő narráció egybe tartozik, ott helyesen nem volt kitéve a közlés 

után írásjel, viszont azokban az esetekben, amikor a közlés és az azt követő narráció elkülönül, és 
gyakorlatilag két különálló mondatként is megállja a helyét, oda ki kell tenni.

Példa a szövegből:
– Édesvér. – A szó néma csendet hagyott maga után
– …Már napok óta úton vagyok. – Hube megakadt, majd erőt vett magán.

De egyébként ez apróság, és örülök, hogy egyébként a központozási szabályok tiszták. 

Ugyanilyen apróság volt, hogy a három pont (...) az nem egyenértékű a hármas ponttal (…).
Ez a pdf-ben nem látszik, de lényegi különbség, hogy a három pontba bele lehet kattintani, míg 

a hármas pont az egy egységet képez (egy írásjelnek minősül).
Ennek leginkább tördelésnél van jelentősége, ha véletlenül a szövegben három pont marad, és 

esetleg a sor pont rossz helyen törik meg, akkor félbevágja a három pontot, ami nem egy szerencsés 
nyomtatott könyv esetén.

Mivel irodalmi szövegben csak a hármas pontnak van jelentősége, és mivel egyébként az 
Alt+0133 billentyűkkel lehet előhívni, érdemes automatikus javításra beállítani. 

Aminek viszont érdemes lenne utánanézni, azok a vesszőkezelési szabályok, mert ebből már 
több is előfordult.

Sajnos annyi szabály és kivétel van a vesszők terén, hogy minden szabályt leírni egy egész 
regényt kitenne (bevallom, sokszor én is utána olvasok egy-egy adott szabálynak, mert a kivételek 
tényleg képesek megbonyolítani azokat ), de az interneten nagyon sok segédanyagot találni ezzel 
kapcsolatban.

A regényben több helyen is említettem, hogy érdemes a mondatok hosszával játszani, mert ez 
az eszköz képes egyfajta többlettel felruházni a szöveget (Már a mondatok hossza is adhat egyfajta 
hangulatot):

A rövid mondatok hatékonyabbak, ütősebbek, mint a hosszabb társaik, az olvasó felkapja a 
fejét, mert már önmagukban feszültséget generálnak.

Érdemes őket akkor használni, ha nyomatékosítani akarunk, ha valamire rá akarunk fókuszálni, 
vagy ha pörgős eseményt gyorsan átadni.

Viszont a csak rövid mondatokból álló próza monoton és darabos lesz, ráadásul az egymást 
követő rövid mondatok zaklatottságot válthatnak ki.

A hosszú mondatok bonyolultak, könnyen elveszhet bennük az olvasó, viszont ezek egyfajta 
nyugalmat is sugározhatnak.

A túl rövid mondatok megakasztják az olvasót, a hosszúakba viszont belebonyolódhat.
A rövid mondatok felpörgetik a cselekményt, a hosszúak lassítanak a tempón.

Például annál a résznél (Yorten), ahol a király az „igazi testvért” említi, ami neki sose adatott 
meg, pont a mondat rövidségével erre a vágyra nagyon ügyesen ráerősít a szöveg.

Bár sok író a rengeteg gyakorlás miatt egy idő után ezeket ösztönből is érzi, érdemes az eszközt 
tudatosan is használni. És kihasználni a lehetőségeket. 

A szöveg azért is olvastatja magát annyira, mert sok benne a párbeszéd, ami lényegesen jobban 
felpörgeti a cselekményt, mint a narratív részek.

Vagy a leírások.

Commented [szerk.P145]:  Erről az írásjelről van szó. ;)

Commented [szerk.P146]:  Itt meg erről.
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Ez utóbbiból elég kevés volt a szövegben, ami nem feltétlenül hiba, vannak leírósabb írók, és 
vannak kevésbé leírósak.

Az mindenképpen pozitívum, hogy a kevés leírás ellenére azok nem csak a vizualitásra 
támaszkodtak, hanem a többi érzékszerv is megjelent a szövegben.

Amire viszont érdemes lesz kicsit odafigyelni, és tudatosan beletenni a szövegbe, azok a 
testérzetek.

Bizonyos zsánereknél (és ilyen a Young Adult is) ezeknek fokozott jelentősége van.
A fiatal olvasóközönség szereti úgy érezni, mintha a történet velük történne, és ezt úgy lehet 

elérni, ha a narratív távolságot a karakter és az olvasó között nagyon szűkre vesszük; a narratív 
közelítés egyik legjobb eszköze pedig a testérzetek használata. Ilyenkor az olvasó szó szerint 
testközelből azt tapasztalja, amit a karakter.

A helyett például, hogy „idegesnek éreztem magam a matek dolgozat miatt” le lehet írni, hogy 
az „idegességtől kiszáradt a szám”, „izzadni kezdett a tenyerem”… de még nagyon sok mindent ki 
lehet találni, ez karaktertől is függ, mert a való életben sem minden ember adja ugyanazt a reakciót 
ugyanarra a helyzetre.

Az Aranymosás oldalán fent van egy nagyon hasznos cikk ezzel kapcsolatban, érdemes 
átolvasni:

https://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/karakterabrazolas-es-hiteles-testerzetek-avagy-mi-
fan-terem-a-polivagalis-elmelet-es-miert-hasznos-ez-irokent-kunos-anna-cikke-13569.html

Információadagolás:
Nagy előny a szövegben, hogy a zsáner ellenére nem alakultak ki információs blokkok, amik 

megtörnék a szöveg egységét és belassítanák a cselekményt.
Amit az információk kapcsán inkább kiemelnék, az a horgok szerepe.
A horog az egyik legjobb módja annak, hogy megragadjuk az olvasó figyelmét. A horog az a 

kérdés, ami olvasás közben felvetődik benne, és azért olvas tovább, hogy választ találjon rá.
A horog lehet világépítési, kapcsolódhat a karakterhez, a cselekményhez… stb., de 

mindenképpen meg kell, hogy ragadják az olvasó figyelmét.
Ebben a részletben több ilyen horog is volt, bár a regény teljes olvasásának hiánya miatt nem 

vagyok benne biztos, hogy mindegyik horog.
Itt konkrétan a világépítésre gondolok.
Az információk megosztásánál vannak olyan információk, amiket tulajdonképpen nem is 

szükséges megosztani, mert benne vannak az olvasók tudatában. Ilyen például amikor egy középkori 
fantasyban királyság van, az olvasó tudat alatt is tisztában van vele, hogy a király egy jóval nagyobb 
hatalmi pozícióban van, mint a kastélyt kiszolgáló személyzet.

Az ilyen „köztudott” információknál egy-egy anomália nagyon figyelemfelkeltő tud lenni. (Az 
anomália mindig figyelemfelkeltő, és pont ezért jól működik horogként.)

Nálad nagyon figyelemfelkeltő volt, hogy a lakáj hadarhat a király előtt, a király bocsánatot 
akar kérni, amiért ingerülten beszélt vele, csak a regénynek ennyire az elején ezt még nem lehet 
eldönteni, hogy ügyesen elhelyezett horogról van szó, vagy pedig a világ (és azon belül a hatalmi 
viszonyok) átgondolatlanságáról van szó.

Bár egy Young Adult fantasyban (ahol inkább a karakterek és a cselekmény felé szokott 
elmenni a hangsúly) nem szükséges a komoly világépítés, arra mindenképpen ügyelni kell, hogy a 
világ konzekvens és hihető legyen!

Nézőpontkezelés:
Több helyen is előfordult, hogy egy-egy gondolat erejéig a szöveg átcsúszott a 

nézőpontkarakter fejéből egy másik karakter gondolatai vagy érzései közé.
Bár régebben közkedvelt volt a mindentudó E/3 mesélés, amikor a szöveg jeleneten belül is 

váltott a karakterek között, ez a mesélési stílus ma már kezd kikopni az irodalomból, a fiatalabb 

https://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/karakterabrazolas-es-hiteles-testerzetek-avagy-mi-fan-terem-a-polivagalis-elmelet-es-miert-hasznos-ez-irokent-kunos-anna-cikke-13569.html
https://aranymosas.konyvmolykepzo.hu/karakterabrazolas-es-hiteles-testerzetek-avagy-mi-fan-terem-a-polivagalis-elmelet-es-miert-hasznos-ez-irokent-kunos-anna-cikke-13569.html


10

olvasóközönség pedig kifejezetten az E/1 vagy a közeli E/3 mesélést kedveli, azért, mert ezekben a 
narratív távolság testközeli.

Amit viszont érdemes lenne átgondolni: Zorna egy kedvelhető karakter, akinek a kora 
megegyezik a célzott olvasóközönséggel, vele éppen ezért könnyen fognak tudni azonosulni.

Ugyan gyakori megoldás, hogy több nézőpontkarakter is használ egy regény, a király 
használata nézőpontkarakterként viszont nem feltétlenül szerencsés: egyrészt mert egy középkorú 
férfivel már a young adult olvasóközönség kevésbé fog azonosulni, másrészt Yorten király részei 
érezhetően távolságtartóbbak (Jóval nagyobb a narratív távolság), ezért lehet, hogy nem is adják meg 
azt az érzést, hogy szívesen továbbolvasnák.

Ráadásul ahogy láttam a szerkesztésre átküldött részletben, Yorten király részei érezhetően 
kevesebb teret foglalnak el a regényből, mint Zorna jelenetei.

Mivel a regénynél érezhetően Zornán van a hangsúly, érdemes lenne átgondolni, hogy Yorten 
király megmaradjon-e nézőpont karakter, vagy azok az információk, amelyek az ő részeiben 
szerepelnek, esetleg máshol, más formában is átadhatóak.

Remélem az észrevételeimmel tudtam segíteni, én nagyon élveztem ezt a kis szösszenetet a 
regényből, köszönöm, hogy elolvashattam a részletet!

További ihletben gazdag írást kívánok, és remélem, találkozunk még a jövőben is a Fiona 
Martes névvel. ;)

Patrícia


