
   
 

Holttest a hóban 

 

Az orráig sem látott a sűrű ködben, ahogy a hegyeket 
borító vaskos hótakarón lépdelt, így Grimpow csak akkor 
vette észre a holttestet, amikor megbotlott benne, és hasra 
esett. Már a földön fekve döbbent rá, micsoda baljós dolog-
ra bukkant, rémülten meredt a halott férfi arcába, aki úgy 
feküdt mellette, mintha csak aludna. Grimpow a félelemtől 
hajtva talpra ugrott, hanyatt-homlok futásnak eredt, és 
meg sem állt a kunyhóig, közben zihálva fújta a fehér pára-
felhőket, mint egy kiéhezett farkasoktól üldözött szarvas. 

– Mire ez a nagy sietség? – kérdezte Dúrlib, amikor ki-
nyitotta a kunyhó ajtaját, amin Grimpow már szinte önkí-
vületben dörömbölt. 

– Találtam egy halott férfit… itt, itt a közelben! – vála-
szolt elcsukló hangon Grimpow, közben pedig a háta mö-
gött fehérlő fenyőerdő irányába mutatott. Dúrlib elsápadt. 

– Biztos vagy benne, te fiú? – kérdezte nyugtalanul. 
Grimpow válaszként csak biccentett, és ledobta egy 

rönkre a két nyulat, amit a völgyben, a megfagyott vízesés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cadáver en la nieve 
 

La niebla le impedía distinguir más allá de sus propios pa-
sos sobre el espeso manto de nieve que cubría las montañas.
Por eso Grimpow no vio el cadáver hasta que tropezó con él
y cayó de bruces a su lado. Sólo entonces se dio cuenta de su
siniestro hallazgo, y miró aterrado el rostro del hombre 
muerto que yacía junto a él como si estuviese dormido. Im-
pulsado por el miedo, Grimpow se puso en pie de un salto y 
corrió cuanto pudo hasta la cabaña, exhalando vaho por la 
boca como un ciervo perseguido por lobos hambrientos. 

–¿A qué viene tanta prisa? –le preguntó Dúrlib, después de
abrir la puerta que Grimpow golpeaba como un alucinado. 

–¡Hay… hay un hombre muerto cerca de aquí! –respondió
Grimpow con voz entrecortada, al tiempo que señalaba hacia
el blanco bosque de abetos que se extendía a su espalda. Dúr-
lib se puso pálido. 

–¿Estás seguro de eso, muchacho? –inquirió alarmado. 
A Grimpow le bastó un gesto de asentimiento para contes-

tar, mientras dejaba caer sobre un tronco cortado el par de



   
 

környékén ejtett el íjával. 
– Várj egy kicsit, hozom a kardomat – mondta Dúrlib. 

Visszament a kunyhó belsejébe, fölkapta szőrméből készült 
palástját, és fölcsatolta hosszú kardját, amit mindig az ajtó 
mellé akasztva tartott. 

– Menjünk, Grimpow, mutasd meg, hol találtál rá. 
Mint két kísértet, úgy tűntek el a ködben, ahogy az is-

meretlen lovag holttestének keresésére indultak. 
Grimpow szaporán szedte a lábát, nyilakkal teli tegezé-

vel a vállán, íjával a bal kezében elszántan figyelte a legki-
sebb mozgást, a váratlanul fölbukkanó árnyakat. Miközben 
követte saját lábnyomait a hóban, érezte, hogy szíve a 
mellkasában dobol. Amikor a kunyhóhoz rohant, olyan 
mély és tisztán kivehető nyomokat hagyott, hogy nem le-
hetett eltéveszteni őket. 

Csak végig kell járnia a sziklák és fenyőfák között ka-
nyargó utat, és a férfi ismét ott fekszik majd előtte, mintha 
csak aludna. 

– Ott van! – kiáltotta Grimpow, amikor meglátta a félig 
hóval takart, sötétlő halmot. 

Dúrlib utolérte, és megállt mellette. 
– Maradj itt, és ne gyere közelebb, amíg nem szólok – 

mondta ellentmondást nem tűrő hangon. 
A holttest az oldalán feküdt, arccal a ködös ég felé, 

mintha a férfi utolsó erejével még elbúcsúzott volna a csil-
lagoktól, mielőtt szembenézett a halállal. Hatvan éves lehe-
tett, a ruháit és a hátára vetett vastag posztóköpenyt elnéz-
ve Dúrlib biztos volt benne, hogy nemesi származású. 
Óvatosan közelebb lépett, odatérdelt a halott mellé, és le-
zárta a férfi szemét. Apró jégcsapok lógtak hosszú hajáról, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conejos que acababa de cazar con su arco junto a las heladas
cascadas del valle. 

–Aguarda un momento, he de coger mi espada –dijo Dúr-
lib. Entró en la cabaña, cogió su manto de pieles y se ciñó al
cinto una larga espada que siempre dejaba colgada junto a la
puerta. 

–Vamos, Grimpow, llévame al lugar donde encontraste a
ese hombre. 

Y ambos partieron en busca del cadáver del caballero des-
conocido, como dos espectros difuminados por la niebla. 

Grimpow caminaba deprisa, con su arco en la mano iz-
quierda y el carcaj repleto de flechas colgado en la espalda,
dispuesto a usarlas contra cualquier sombra que se moviese a
su alrededor. Sentía que el corazón le palpitaba en el pecho
con golpes de tambor, mientras su mirada seguía el rastro de
sus propios pasos en la nieve. Las huellas de su carrera hasta la 
cabaña eran tan nítidas y profundas que no podía equivocarse.

Sólo tenía que desandar el mismo camino entre peñascos y 
abetos, y el cuerpo de aquel hombre tendido sobre la nieve 
volvería a aparecer ante sus ojos como si estuviese dormido. 

–¡Ahí está! –gritó Grimpow, al ver el bulto oscuro de un
cuerpo semioculto en la nieve. 

Dúrlib se detuvo a su lado. 
–Quédate aquí y no te acerques hasta que yo te lo diga –le

ordenó. 
El cadáver estaba tumbado de costado y tenía el rostro mi-

rando al cielo neblinoso, como si el último deseo de aquel
hombre antes de encontrar la muerte hubiera sido despedirse
de las estrellas. Tendría unos sesenta años y, a juzgar por las 
ropas que vestía y la capa de grueso paño que llevaba prendida



   
 

deres szakálláról és a szemöldökéről, bőre enyhén kékes 
volt, cserepes ajka mintha mosolyra húzódott volna. 

– Megfagyott – jelentette ki Dúrlib, miután alaposan 
megvizsgálta a holttestet. – Nem látok rajta olyan sérülést, 
ami arra utalna, hogy meggyilkolták. Valószínűleg eltávo-
lodott a lovától és eltévedt a nagy ködben tegnap éjszaka. A 
hideg a csontjáig hatolt, és egyszerűen kihűlt. Bár szeren-
csétlen véget ért, azt hiszem, békés lehetett a halála – tette 
hozzá. 

Dúrlib hirtelen észrevette, hogy a halott lovag jobb keze 
erősen ökölbe van zárva, mintha egy értékes tárgyat őrizne, 
amitől még életének utolsó percében sem akart megválni. 
Megfogta a megboldogult merev, fagyott kezét, és egyesé-
vel, nagy nehezen lefejtette az ujjait, amíg elő nem tűnt egy 
csiszolt, gömbölyded, mandula nagyságú kő. Szokatlan, 
meghatározhatatlan színe volt, és mintha változott volna az 
árnyalata, ahogy Dúrlib mozgatta, forgatta. 

– Mit találtál? – kérdezte Grimpow, kíváncsiságtól fűt-
ve. 

– Gyere ide – válaszolta Dúrlib. 
Ahogy Grimpow odaért mellé, és újra szemügyre vette a 

halott arcvonásait, ismét úgy érezte, mintha a férfi csak 
aludna. Arra gondolt: lehet, hogy a halál nem más, mint 
egy békés, vég nélküli álom. Aztán fölfigyelt a Dúrlib ke-
zében levő aprócska kőre, és megkérdezte: 

– Mi az a kő? 
– Talán a halott lovag amulettje volt, és amikor már biz-

tos volt benne, hogy eljött az idő, hogy Istennek ajánlja lel-
két, utolsó csepp erejével még a kezébe vette, mielőtt meg-
halt volna – válaszolta Dúrlib, és odadobta Grimpow-nak a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la espalda, Dúrlib no dudó de la nobleza de su linaje. Se
acercó despacio, se arrodilló ante el caballero muerto y le ce-
rró los ojos aún abiertos. Diminutas estalactitas de hielo pen-
dían de sus largos cabellos, de sus barbas blanquecinas y de sus
cejas, su piel tenía un color azulado, y en sus resecos labios pa-
recía esbozarse el amago de una sonrisa. 

–Está congelado –dijo Dúrlib después de examinar deteni-
damente el cadáver–. No veo en su cuerpo ninguna herida 
que permita pensar que lo han asesinado. Probablemente se 
alejara de su cabalgadura y se perdiera anoche entre la niebla. 
El frío se coló en sus venas y le heló la sangre. Creo que ha te-
nido un final apacible, a pesar de su desgraciada muerte –
añadió. 

En ese instante, Dúrlib vio que la mano derecha del cadá-
ver estaba cerrada con fuerza, como si guardara en ella un ob-
jeto valioso del que el caballero muerto no hubiera querido
desprenderse ni siquiera en los últimos momentos de su vida.
Dúrlib cogió la mano rígida y helada del difunto y fue sepa-
rando con dificultad cada uno de los dedos hasta que quedó
visible una piedra pulida y redondeada del tamaño de una al-
mendra. Su color era extraño e indefinido, como si cambiara
de tonalidades al moverla o girarla. 

–¿Qué ocurre? –preguntó Grimpow impulsado por la cu-
riosidad. 

–Acércate –dijo Dúrlib. 
Cuando Grimpow se situó a su lado y contempló de nuevo

el rostro del cadáver confirmó que aquel hombre parecía
dormido. Tal vez la muerte sólo sea un plácido y eterno sue-
ño, pensó. Luego reparó en la pequeña piedra que Dúrlib te-
nía en la mano, y le preguntó: 



   
 

megboldogult talizmánját. – Vigyázz rá, mostantól fogva e 
kő sorsa összefonódik a tiéddel – tette hozzá titokzatos 
hangon. 

Grimpow röptében elkapta a követ, és nyomban föltűnt 
neki, hogy a zimankós hegyi levegő dacára egészen meleg a 
tapintása. 

– Mit akarsz azzal mondani, hogy a kő sorsa összefonó-
dik az enyémmel? – kérdezte elbizonytalanodva, még soha 
nem hallotta Dúrlibot ilyen talányosan beszélni. 

– Ha csakugyan egy talizmán, akkor, gondolom, meg-
véd majd a gonosz szellemektől, és szerencsét hoz neked – 
mondta Dúrlib egykedvűen. 

– De már van egy talizmánom – válaszolta Grimpow, 
kioldotta bekecsét, és előhúzta kis lenvászon tarsolyát, amit 
még anyjától kapott gyerekkorában, néhány rozmaring-
vessző volt benne. 

– Akkor most már kettő van, és nincs az a szemmel ve-
rés, átok vagy méreg, amely kárt tehetne benned. Viszont, 
ahogy elnézem ezt az úriembert, nem árt, ha óvakodsz a 
hidegtől. Úgy tűnik, nem igazán segített rajta az amulettje. 

Grimpow arra gondolt, hogy anyja mindig azt mesélte 
neki, hogy ő és a XIV. század egy napon születtek, és aznap 
éjjel megjósolta az égbolton ragyogó gömbölyű telihold-
ból, hogy az újszülöttnek része lesz majd mindabban a sze-
rencsében és földi jóban, amit tőle megtagadott balszeren-
csés sorsa. Ahogy Grimpow ujjbegyével végigsimított a kő 
sima felületén, úgy érezte, anyja próféciája most már valóra 
válik. Ugyanakkor lelke mélyén fölébredt egy nyugtalanító 
érzés, csak homályosan, de sejtette, hogy félelmetes dolgok 
is várnak rá. Azzal nyugtatta magát, hogy csak azért ilyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–¿Qué es esa piedra? 
–Quizá el caballero muerto la usara como amuleto y la 

tomara en su mano poco antes de morir, al tener la certeza 
deque había llegado el momento de encomendar a Dios su 
alma –dijo Dúrlib, al tiempo que le lanzaba a Grimpow el ta-
lismán del difunto–. Guárdala tú, desde ahora esta piedra irá 
unida a tu destino –añadió en tono misterioso. 

Grimpow cogió la piedra al vuelo y notó en sus manos el
cálido tacto del mineral a pesar del aire helado de las monta-
ñas. 

–¿Qué quieres decir con que esta piedra irá unida a mi des-
tino? –preguntó desorientado, pues nunca había oído a Dúr-
lib hablar de un modo tan enigmático. 

–Supongo que si es un amuleto te protegerá de los espíri-
tus malignos y te dará suerte –dijo Dúrlib con indiferencia. 

–Yo ya tengo un amuleto –replicó Grimpow, abriéndose 
el jubón y mostrándole la bolsita de lino que su madre le col-
gara del cuello cuando era niño y que contenía unas ramitas 
de romero. 

–Pues ahora ya tienes dos, y no habrá mal de ojo, maldi-
ción o veneno que pueda hacerte daño. Pero, como puedes
ver en la cara helada de este caballero, no debes fiarte del frío. 
A él no parece que le haya servido de mucho su amuleto. 

Grimpow recordó que su madre solía decirle que él había
nacido con el siglo xiv, y que, según auguraba la redondez de
la luna llena que iluminaba el cielo la noche de su nacimiento,
el futuro habría de depararle toda la suerte y todas las bonda-
des que a ella le había negado su desdichado destino. Entonces
Grimpow pasó la yema de sus dedos por la pulida superficie 
de la piedra, y tuvo el presentimiento de que los vaticinios de 



   
 

zaklatott, mert rátalált a halott lovagra, akinek élettelen 
teste még most is ott hevert előtte. Igaz viszont, hogy bár 
fiatal volt, mégsem ez volt az első hulla, amit életében lá-
tott. Amikor Úllpens megyén végigsöpört egy járvány, az 
emberek úgy hullottak, akár az őszi legyek, és Grimpow 
már sok férfi, nő, aggastyán és gyerek holttestét látta hal-
mokba rakva a temetők kapui mellett, a nyomasztó hullák 
eltorzult arcú, ébenfekete madárijesztőkre emlékeztették. 

Ez járt Grimpow fejében, amikor hirtelen kizökkentette 
gondolataiból Dúrlib izgatott hangja. 

– Látod ezeket a csodákat?! – kiáltott fel, nem is titkolva 
örömét. 

Sietve levetette szőrmepalástját, leterítette a hóba, és ki-
borította rá a holttest alatt talált bőrtarisznya tartalmát. 

Két tőrön csillant meg a ködfátylon átszűrődő halvány 
déli napfény, egyik kisebb volt a másiknál, elefántcsont 
markolatukat zafírok és rubinok ékesítették. Egy faragott 
faládikából előkerült még számtalan ezüstpénz, néhány ék-
szer, egy lepecsételt levél és egy arany pecsétnyomó, ami-
lyet a királyok és nemesek használtak, hogy igazolják irata-
ik és leveleik eredetét. 

– Ugye nem akarod megtartani a kincseket? – kérdezte 
Grimpow, felzaklatta az ékszerek látványa, azelőtt még so-
ha nem látott ilyen becses darabokat. 

Dúrlib hitetlenkedve bámult rá. 
– Hogy kérdezhetsz ilyet, Grimpow?! Hisz csavargók és 

tolvajok vagyunk. Vagy talán elfelejtetted? 
– De nem vagyunk hullarablók – replikázott a fiú, olyan 

határozottan, hogy még maga is meglepődött rajta. 
– Ugyan már, barátom! – mondta békülékeny hangon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

su madre comenzaban a cumplirse. Sin embargo, algo dentro
de sí también le hacía temer unos acontecimientos inciertos
que apenas si podía vislumbrar, y que le provocaban una pro-
funda desazón. Pensó que esa inquietud sólo era debida a su 
encuentro con el caballero muerto, cuyo cuerpo sin vida aún 
tenía ante sus ojos, pero, a pesar de su corta edad, no era ése el 
primer cadáver que él veía. En tiempos de epidemias la gente 
moría en la comarca de Úllpens con una facilidad pasmosa, y 
Grimpow había visto los cadáveres de muchos hombres, mu-
jeres, ancianos y niños, amontonados a las puertas del cemen-
terio como siniestros espantajos, negruzcos y desfigurados. 

En esto pensaba Grimpow cuando la voz asombrada de
Dúrlib lo sacó de sus cavilaciones. 

–¡Mira estas maravillas! –exclamó sin ocultar su alegría. 
Luego se quitó con precipitación su manto de pieles, lo ex-

tendió sobre la nieve, e inmediatamente volcó sobre él el con-
tenido de una alforja de cuero que halló bajo el cadáver. 

Al abrigo de la niebla, y bajo la pálida luz del mediodía, 
destellaron un par de dagas de distinto tamaño que tenían el
puño de marfil incrustado de zafiros y rubíes. Había también
abundantes monedas de plata, algunas alhajas, una carta lacra-
da, y un sello de oro de los que usaban los reyes y los nobles
para autentificar sus documentos y mensajes, guardado en una
cajita de madera tallada. 

–¿No pensarás quedarte con esas riquezas? –preguntó 
Grimpow, alarmado ante la visión de las joyas más valiosas 
que jamás contemplaran sus ojos. 

Dúrlib le miró descreído. 
–¡Pero qué dices, Grimpow! ¡Somos vagabundos y ladro-

nes!¿Es que lo has olvidado? 



   
 

Dúrlib – Hosszú és nyomorult életem során, amit számki-
vetettként, pitiáner útonállóként töltöttem, a sors még soha 
nem vetett elém ennél értékesebb zsákmányt, ezt pedig itt 
tartom a kezemben, és még az életemet sem kellett kockára 
tennem érte. Erre te azt kéred, hogy ne tartsam meg? Ma-
gadnál vagy, te gyerek? – kérdezte indulatosan. 

Grimpow csak forgatta a kezében a követ, és közben 
megpróbált meggyőző érveket találni, hogy beláttassa 
Dúrlibbal, hogy szándéka helytelen. 

– Azt sem tudjuk, ki volt ez az ember, honnan jött, mi 
dolga volt itt, a hegyekben. Még az is lehet, hogy valaki 
tudja, hogy erre járt, és nemsokára a keresésére indulnak. 

– Az éjszaka leesett hó már rég eltüntetett minden nyo-
mot, ne aggódj emiatt – próbálta megnyugtatni Dúrlib. 

– És a hátaslova? – erősködött Grimpow. 
– A farkasoknak majd gondjuk lesz rá, ha egyáltalán volt 

lova. 
– A farkasok nem tudják felfalni a gyeplőt és a nyerget, 

ha pedig valaki megtalálja őket, minket fognak vádolni az 
idegen lovag meggyilkolásával, és kegyetlen kínzásokkal 
vetnek majd véget életünknek – magyarázta Grimpow oly 
higgadtan, hogy maga is zavarba jött tőle. Valahogy soha 
azelőtt nem tudta ilyen világosan kifejezni a mondandóját. 

– Erre valóban nem gondoltam – ismerte el fejét vakarva 
Dúrlib. – Jobban tesszük, ha elrejtjük a kincset a kunyhó 
közelében, és délután visszatérünk, hogy még napnyugta 
előtt eltemessük a halott lovagot. Egy jó keresztény nem 
hagyja a halottakat vadállatok martalékául. A szívességért 
cserében viszont elfogadjuk ezeket a kincseket, így az ő lel-
ke nyugalomra talál majd Isten oldalán, de a miénket sem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–Pero no somos profanadores de cadáveres –replicó Grim-
pow, con una autoridad que a él mismo le sorprendió. 

–¡Oh, vamos, amigo mío! –dijo conciliador Dúrlib–, en
mi larga y miserable vida de proscrito y vulgar salteador de
caminos, jamás puso el cielo a mi alcance un tesoro tan valioso
como el que ahora tengo en mis manos sin necesidad de ju-
garme el pescuezo para conseguirlo, y tú me pides que no lo 
haga mío. ¿Es que te has vuelto loco, muchacho? –inquirió
exaltado. 

Grimpow daba vueltas a la piedra que tenía en la mano,
buscando argumentos con los que convencer a Dúrlib de lo
equivocado de sus intenciones. 

–Ni siquiera sabemos quién es ese hombre, ni de dónde ha 
venido, ni cómo llegó hasta estas montañas. Hasta es posible
que alguien sepa que pasó por aquí y vengan pronto a buscar-
lo. 

–La nieve caída durante la noche ha borrado todas las hue-
llas, no debes preocuparte por eso –dijo Dúrlib con afán tran-
quilizador. 

–¿Y su cabalgadura? –insistió Grimpow. 
–Los lobos se ocuparán de su caballo, si es que montaba al-

guno. 
–Los lobos no podrán devorar las riendas ni la silla, y si al-

guien las encontrara nos acusarían a nosotros del asesinato del
caballero desconocido, y nos darían muerte con el peor de los
martirios –aclaró Grimpow con un desparpajo que llegó a
aturdirlo, pues nunca antes se había expresado con un cono-
cimiento tan claro de lo que quería decir. 

–En eso no había pensado –admitió Dúrlib, rascándose la
cabeza–. Será mejor que vayamos a esconder el tesoro cerca



   
 

terheli majd semmiféle bűn – zárta le gondolatmenetét, és 
keresztet vetett, akár egy miséző szerzetes. 

– Értesítenünk kellene a brínkdumi apátot – mondta szá-
razon Grimpow. 

Tanácsának hallatán Dúrlib arcára kiült a döbbent meg-
lepetés. 

– A brínkdumi apátot? Hiszen ő a legnagyobb tolvaj, 
akit valaha a hátán hordott a Föld! Az egyszer biztos, ha 
meglátja ezeket a kincseket, mindet megtartja magának, fi-
zetségül a naponta elmormolt imákért, a naponta megtar-
tott misékért, melyeket a halott lovag lelki üdvének szentel 
majd az apátságában – élcelődött Dúrlib.  

– Viszont kiderítheti, ki az illető, és nemes lovaghoz 
méltó temetést rendezhet neki a monostor templomában – 
vágott vissza Grimpow, továbbra sem tetszett neki az ötlet, 
hogy meggyalázzák a holttestet. 

– Ő aztán kamatostul behajtaná a díjat egy ily nagylelkű 
és nemes halott elszállásolásáért. Efelől ne legyenek kétsé-
geid – jegyezte meg fokozódó cinizmussal Dúrlib. 

– Ez már nem tarozik ránk – mondta gőgösen 
Grimpow. 

Dúrlib nem válaszolt, Grimpow azt hitte, végül bele-
nyugodott abba, hogy ezúttal alulmaradt. 

– Azon töprengek, kinek juthat eszébe egyedül neki-
vágni a hegyeknek, ilyen értékes kincsekkel a tarisznyájá-
ban – firtatta Dúrlib, de Grimpow nem tudta eldönteni, őt 
kérdezte-e vagy csak hangosan gondolkodott. 

– Te mit gondolsz? – kérdezte Grimpow válasz helyett. 
– Talán egy keresztes lovag azok közül, akik a pogá-

nyok kincseivel megrakodva tértek vissza pár évvel ezelőtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la cabaña y regresemos al atardecer para dar sepultura al 
caballero difunto antes de que anochezca. No es costumbre de
buenos cristianos dejar los cuerpos de los muertos como pasto
de alimañas. Luego nos cobraremos el favor con estas rique-
zas, y así su alma quedará en paz con Dios, y las nuestras re-
dimidas de todo pecado –concluyó, persignándose como un 
fraile predicador. 

–Deberíamos avisar al abad de Brínkdum –dijo Grimpow
con sequedad. 

Los ojos de Dúrlib no ocultaron su asombro al oír la 
sugerencia de su amigo. 

–¿Al abad de Brínkdum? ¡Ese abad es el peor ladrón que
han conocido estas tierras desde los comienzos del mundo! Si
sus ojos llegan a ver este tesoro, estoy seguro de que se lo 
quedará para él solo, en pago de las muchas misas y oraciones 
que cada día dedicará su abadía a salvar el alma del caballero 
muerto –dijo Dúrlib con sarcasmo. 

–Pero él podrá averiguar de quién se trata, y podrá ocupar-
se de enterrarlo en la iglesia del monasterio como corresponde
a la alcurnia de un caballero –replicó Grimpow, pertinaz en 
su empeño de no profanar aquel cadáver. 

–Y no te quepa duda de que también sabrá cobrarse con
creces el hospedaje de tan generoso y noble difunto –apostilló
Dúrlib, más irónico aún. 

–Eso no es cosa que a nosotros nos incumba –dijo Grim-
pow desdeñoso. 

Ante el súbito silencio de Dúrlib, Grimpow pensó que se-
daba por vencido. 

–Me pregunto quién podría viajar solo por estas montañas,
con un tesoro como éste en su alforja –inquirió Dúrlib, sin



   
 

a Szentföldről. Esetleg egy zarándok, aki magányos vezek-
lése végén valamelyik szent apostol ereklyéi előtt gyónta 
volna meg bűneit. De az is lehet, hogy egy távoli biroda-
lom száműzött királya, aki menekülés közben csak annyi 
kincset vett magához, amennyi a tarisznyájába fért. Persze 
az sem kizárt, hogy csak egy hozzánk hasonló tolvaj, aki 
nemesnek álcázta magát, hogy így leplezze gaztetteit. De 
így vagy úgy, nem hiszem, hogy a környékről származna. 
Sosem láttam még ezekhez hasonlatos tőröket, a legjobb 
acélötvözetből készültek, elefántcsont-foglalatuk pedig 
zsúfolásig rakva mesterien kidolgozott drágakövekkel – 
folytatta Dúrlib kissé összezavarodva. 

– Úgy tűnik, egy üzenet is van nála – mutatott Grim-
pow a lepecsételt levélre. 

Dúrlib fölemelte a papirost, és alaposan szemügyre vet-
te. Aztán fogta az arany pecsétnyomót, és összehasonlította 
a viaszpecséttel, amin egy furcsa mintázat látszott: a saját 
farkába harapó kígyó kört formáló testét érthetetlen jelek 
koszorúzták. 

– Ugyanaz a minta – erősítette meg, miután összehason-
lította a rajzolatokat. – Talán többet is megtudunk a halott 
lovagról, ha feltörjük a pecsétet. 

Dúrlib Grimpow szemébe nézett, mintha megerősítést 
várna tőle, hogy ő is kíváncsi az üzenet tartalmára. Bár 
Grimpow, amióta a kezébe vette, megállás nélkül, önkénte-
lenül forgatta a követ – mintha csak egy gyerekjáték len-
ne –, ez volt az első pillanat, hogy megérezte a kőben rejtő-
ző titokzatos erőt. 

– Bontsd föl! – mondta hezitálás nélkül. 
Dúrlib a rövidebb tőrt használva ügyesen feltörte a pe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que Grimpow supiera si le dirigía a él la pregunta o se la for-
mulaba a sí mismo en voz alta. 

–¿Qué piensas tú? –respondió Grimpow con otra pregun-
ta. 

–Tal vez sea uno de esos caballeros cruzados que volvieron
hace años de Tierra Santa cargados con los tesoros de los in-
fieles, o un peregrino que se dirige en solitaria penitencia a 
expiar sus culpas ante las reliquias de algún santo apóstol. 
También podría tratarse de algún rey destronado que ha hui-
do de su lejano reino con lo único que le cabía en su alforja, o 
quizá sólo sea un simple ladrón como nosotros, disfrazado de 
nobleza para disimular el alcance de sus fechorías. Pero en 
cualquier caso, no creo que se trate de un señor de estas tie-
rras. Jamás he visto dagas como éstas, templadas con el mejor 
acero y con puños de marfil repletos de joyas tan hermosas y 
perfectas –discursó Dúrlib sin mucho convencimiento. 

–Parece que fuera portador de algún mensaje –dijo Grim-
pow, señalando la carta lacrada. 

Dúrlib cogió el mensaje sellado y lo examinó con deteni-
miento. Luego cogió el sello de oro y lo comparó con las
marcas del lacre, un extraño dibujo de una serpiente mor-
diéndose la cola que formaba un círculo con su cuerpo, orlado
por signos incomprensibles. 

–Se trata del mismo sello –confirmó, después de contras-
tarlas filigranas de su trazado–. Si rompemos el lacre de la mi-
siva quizá podamos averiguar algo sobre el caballero muerto.

Dúrlib miró a Grimpow como si esperase ver en sus ojos la 
confirmación de que también él deseaba conocer el contenido
de aquel mensaje. Fue entonces cuando Grimpow comenzó a 
percibir el oculto poder que encerraba la piedra que, sin darse 



   
 

csétet, de arckifejezését látva Grimpow rögtön tudta, hogy 
nem mennek sokra azzal, hogy kibontották a levelet, hisz 
egyikük sem tudja majd elolvasni, mi áll benne. 

– Mit jelenthetnek ezek a jelek? – kérdezte Dúrlib fél-
hangosan.  

Grimpow elkérte tőle az üzenetet, és alig vetett rá egy 
pillantást, máris szavak kezdtek összeállni a fejében, mintha 
egyszerűen tudná, mit is jelent az a fura jelsorozat.  

 

 

 
– Az égben lakozik a fény és a sötétség. Aidor Bílbicum. 

Strasbourg – mondta ki Grimpow egy szuszra, bár fogalma 
sem volt, miért éppen e szavak hagyták el a száját, és miért 
nem mások, közben a fejében zavaros és valószerűtlen ké-
pek kavarogtak. 

Dúrlib kétkedéssel vegyes csodálattal bámult rá. 
– Hogy lehet az, hogy érted? 
– Nem tudom – vallotta meg Grimpow. – Olyan érzés, 

mintha el tudnám olvasni, anélkül, hogy ismerném a nyel-
vet, ugyanúgy, ahogy kimondom, hogy madár, pedig nem 
tudom, hogyan kell leírni, vagy ahogy egyszerűen kiejtek 
egy szót, legyen az bármelyik. Azt hiszem, ha nincs nálam 
ez a furcsa kő, nem sikerült volna megfejtenem a talányt – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuenta, hacía girar en su mano como si fuese un juguete in-
fantil. 

–Ábrelo –dijo sin dudar. 
Dúrlib rompió el lacre limpiamente sirviéndose de la daga

más pequeña, y por la expresión de su rostro Grimpow dedu-
jo que no les serviría de nada abrir el mensaje, pues jamás en-
tenderían lo que en él estaba escrito. 

–¿Qué significarán estos símbolos? –preguntó a media voz.
Grimpow le pidió que le dejara ver el mensaje y, apenas lo

tuvo ante sus ojos, una cadena de palabras se fue formando en
su mente, como si para él aquella sucesión de signos extraños
no guardara ningún secreto. 

 

 

 
–En el cielo están la oscuridad y la luz. Aidor Bílbicum.

Strasbourg –dijo Grimpow de corrido, sin que él mismo pu-
diese comprender por qué fueron ésas, y no otras, las palabras
que salieron de su boca, a la vez que su mente se poblaba de
un sinfín de imágenes irreales y confusas. 

Dúrlib le miró con una mezcla de asombro y desconfianza.
–¿Cómo puedes tú saber eso? 
–No lo sé –admitió Grimpow–. Es como si pudiera leerlo

sin conocer ese lenguaje, del mismo modo que digo pájaro sin 



   
 

mondta kábultan, és közben érezte, hogy a különös kőda-
rab szinte hozzánő a tenyeréhez, és tengernyi tudás árad 
szét a fejében, mégpedig olyan varázslatos és megmagya-
rázhatatlan módon, hogy végül már kezdte azt hinni, maga 
a halott lovag lelke költözött belé. 

Eközben a holttest hajáról és szemöldökéről csüngő jég-
csapokon apró vízcseppek jelentek meg, arca rózsás színt 
öltött, és az egész teste elkezdett szétfolyni a havon, mint a 
tűz melegétől megolvadó viaszbábu, végül pedig teljesen 
eltűnt a szemük elől. 

– A lator mindenségit! Kössenek föl Úllpensben az 
akasztottak fájára, ha ez nem az ördög műve volt! – kiáltott 
föl Dúrlib, alig hitt a szemének, ahogy a holttest hűlt helyét 
bámulta. 

Grimpow viszont cseppet sem lepődött meg a kápráza-
tos esemény láttán. 

– Az a gyanúm, a halott lovag visszatért oda, ahonnan 
jött – mondta Grimpow elmerengve, a kezében folyamato-
san ott lapult a kő, és olyan érzése támadt, mintha valaki 
más szavait ejtette volna ki a száján. 

Dúrlib megrökönyödve bámult rá. 
– És mégis hol van az a különös hely, ahol a halottak 

csak úgy, ördöngösen elillannak a levegőbe? 
– Nem vagyok benne biztos, de mióta a kezembe vettem 

ezt a követ, úgy érzem, hogy olyan dolgokat láttat velem 
egy rejtélyes erő, amelyeket el sem tudsz képzelni – vála-
szolta Grimpow. 

– Menj már, Grimpow, elég a badarságokból! Alig pár 
perce itt feküdt az orrunk előtt egy ember hullája. Most 
pedig nincs itt! Nyilvánvaló, hogy az ördög valamelyik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saber escribirlo, o pronuncio cualquier otra palabra. Creo que 
ha sido esta piedra extraña la que me ha permitido interpretar
ese enigma –razonó aturdido, mientras sentía que la insólita
piedra que tenía en su mano parecía fundirse con su piel, y 
que todo un universo de conocimientos iluminaba su mente 
de un modo tan mágico e inexplicable que llegó a pensar que 
era el mismísimo caballero muerto quien se había apoderado 
de su alma. 

Entonces el hielo que pendía de los cabellos y las cejas del
cadáver comenzó a deshacerse en pequeñas gotas de agua, su
rostro adquirió una coloración rosada, y todo su cuerpo co-
menzó a fundirse sobre la nieve como un muñeco de cera ex-
puesto al calor del fuego, hasta que desapareció completa-
mente ante ellos. 

–¡Por las cicatrices de un ladrón apaleado! ¡Que me cuel-
guen del árbol de los ahorcados de Úllpens si esto no ha sido
obra del diablo! –exclamó Dúrlib, incrédulo ante la súbita 
desaparición del cadáver. 

A Grimpow, sin embargo, no le sorprendió un hecho tan
prodigioso. 

–Creo que el caballero muerto ha regresado al lugar del
que vino –dijo Grimpow meditabundo, sin dejar de sentir el
contacto de la piedra en su mano, y sin estar muy seguro de si
era él quien realmente hablaba. 

Dúrlib le miró alelado. 
–¿Y cuál es ese portentoso lugar, donde los muertos se es-

fuman en el aire como por encantamiento? 
–No lo sé exactamente, pero desde que cogí esta piedra

siento como si algo inexplicable me hiciera ver cosas que tú
mismo jamás podrías imaginar –dijo Grimpow. 



   
 

csatlósának rontó varázslatáról van szó – bökte ki Dúrlib, és 
közben ájtatosságot színlelve ismét keresztet vetett. 

– Higgy nekem, ehhez semmi köze Istennek vagy a Sá-
tánnak – mondta Grimpow, bár nem tudta, hogy miért. 

– Hát, én aztán egy percig sem maradok ebben az átko-
zott erdőben, hogy a dolog végére járjak, és közben azt 
kockáztassam, hogy a férfi kísértete lándzsahegyre tűzze 
levágott fejünket, aztán meg keselyűk lakmározzanak a 
szemünkből. 

Dúrlib sietve összeszedte a halott lovag értékes kincseit, 
amelyeket korábban a szőrmeköpenyén szétterített, elpa-
kolta őket a megboldogult tarisznyájába, és már indult is 
volna.  

– Dúrlib, te sosem hittél a kísértetekben. Valami azt súg-
ja nekem, hogy a lovag egy küldetést követett, valami na-
gyon fontos teendője volt, és nem sikerült azt véghez vin-
nie szándéka szerint. Nekünk kell befejeznünk a feladatot, 
cserébe, amiért megtartjuk a kincseit – érvelt Grimpow.  

Dúrlib ezt hallva olyan képet vágott, hogy Grimpow 
rögtön tudta, barátja attól tart, hogy a kő, ami azelőtt a ha-
lott lovag talizmánja volt, most pedig ő tartotta a kezében, 
teljesen elvette az eszét. 

– Szóval az volt a terve, hogy e lakatlan, havas hegy-
csúcsok között szembenéz a halállal, ránk hagyja kincseit, 
majd eltűnik, mint Krisztus urunk a megfeszítése után? – 
kérdezte gunyorosan. 

– Talán csak átutazóban volt, lehet, hogy épp Stras-
bourgba tartott, hogy átadja az üzenetet annak a bizonyos 
Aidor Bílbicumnak – gondolkodott hangosan Grimpow.  

Dúrlib sóhajtott egyet, és rámeresztette a szemét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–¡Vamos, Grimpow, déjate de peroratas! ¡Hace apenas un
instante teníamos el cadáver de un hombre ahí, justo delante
de nuestras narices, y ahora no está! Es evidente que se trata 
de algún sortilegio realizado por un nigromante aliado del 
demonio –soltó Dúrlib, persignándose de nuevo con fingida 
devoción. 

–Ni Dios ni Satanás tienen nada que ver con esto, créeme –
dijo Grimpow sin saber por qué. 

–Pues no seré yo quien se quede en este bosque maldito ni
un momento más para averiguarlo, a riesgo de que el fantas-
ma de ese caballero nos corte la cabeza y la clave en una pico-
ta, para que los buitres se deleiten con el sabor de nuestros 
ojos. 

Las manos de Dúrlib recogieron con precipitación el valio-
so tesoro del caballero muerto, que él mismo había esparcido
sobre su manto de pieles. Lo introdujo todo en la alforja del
difunto y se dispuso a marcharse de allí. 

–¡Tú nunca has creído en fantasmas, Dúrlib! Además, algo
me dice que ese misterioso caballero tenía una misión que 
cumplir, algún cometido importante que llevar a cabo y que 
no ha podido culminar como era su propósito. Nosotros de-
beremos hacerlo por él, a cambio de quedarnos con su tesoro 
–dijo Grimpow. 

A juzgar por la cara que puso Dúrlib al oír esto, a Grim-
pow no le cupo duda alguna de que su amigo temía que la
piedra que servía de amuleto al caballero muerto, y que él te-
nía en su mano, le hubiese trastornado el juicio. 

–¿Y eligió venir a estas montañas nevadas y despobladas
para encontrarse cara a cara con la muerte, hacernos herederos
de sus riquezas y desaparecer como Cristo después de ser cru-



   
 

– Gondolj, amit akarsz, de egy ilyen varázslatot, aminek 
itt most szemtanúi voltunk, és egyelőre csak reméljük, 
hogy nem szerencsétlenségünkre és nyomorúságunkra, 
csakis az ördög és az ő udvartartása: boszorkánymesterek, 
bűbájosok, sötét varázslók képesek véghezvinni. Így hát 
jobban tennénk, ha elindulnánk végre Brínkdum apátságá-
ba, még mielőtt az éjszaka leszáll az erdőre. A templomban 
majd részt veszünk az utolsó misén, és bőséges szenteltvíz-
zel megtisztítjuk testünk és lelkünk a gonosztól. Ez az 
egyetlen módja, hogy elkerüljük, hogy a halott lovag, má-
gus vagy boszorkánymester szelleme, nekem aztán mind-
egy minek hívjuk, a túlvilági rontásaival kárt tegyen ben-
nünk. 

– Látom már, legalább olyan babonás vagy, mint ami-
lyen nagyétkű – nevetett Grimpow. – Én mégsem hinném, 
hogy a halott lovag rajtunk élné ki bosszúvágyát, ha már 
volt oly szíves, és ránk hagyta értékes kincseit. Végül is, 
mit ártottunk neki? Még tisztességes keresztény temetést is 
rendeztünk volna számára a brínkdumi apátságban – fűzte 
hozzá Grimpow komoly meggyőződéssel. 

Dúrlib összehúzott szemöldöke elárulta, hogy kétségei 
vannak. 

– Remélem a jóstehetség, amivel az a kő láthatólag fel-
ruházott, legalább olyan pontos, mint a nyilaid, mert ha 
mégsem, akkor attól tartok, a halott lovag átka úgy fog 
minket követni, mint az ördög árnyéka a megszállt lélek 
irháját. 

– Ne aggódj, Dúrlib! Még nem tudom, mit tartogat 
számunkra a sors, amiért megtaláltuk a halott lovag holt-
testét, mely a szemünk előtt vált kámforrá, még azt sem lá-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cificado? –inquirió irónico. 
–Quizá sólo anduviera de paso hacia otro lugar, camino de

Strasbourg probablemente, para llevar a ese tal Aidor Bílbi-
cum el mensaje de la carta lacrada –reflexionó Grimpow en
voz alta. 

Dúrlib suspiró y agrandó los ojos como un sapo. 
–Tú puedes pensar lo que quieras, pero sólo el diablo y su

corte de brujos, hechiceros y nigromantes, son capaces de
obrar prodigios como el que aquí acaba de ocurrir, y del que
nosotros, aún no sé si para nuestra desgracia y tormento, 
hemos sido testigos. Así que mejor será que nos marchemos a 
la abadía de Brínkdum antes de que la noche cubra de tinie-
blas el bosque. En su iglesia asistiremos al último culto del día, 
y purificaremos nuestros cuerpos y nuestras almas con abun-
dante agua bendita. Sólo así evitaremos el daño que el espíritu
de este caballero muerto, mago, brujo o lo que quiera que sea, 
pudiera depararnos con sus maleficios de ultratumba. 

–Ya veo que en el fondo eres tan supersticioso como glo-
tón –dijo Grimpow riendo–. Pero no creo que el caballero
muerto, que tan generoso ha sido al poner a nuestro alcance
su valioso tesoro, tenga intención de convertirnos también en
objeto de su venganza. Además, ¿qué daño le hemos hecho
nosotros, que incluso pensábamos darle cristiana sepultura
junto al altar de la abadía de Brínkdum? –añadió Grimpow,
convencido de la solidez de sus argumentos. 

El entrecejo de Dúrlib se contrajo para refrendar sus dudas.
–Confió en que las dotes de adivino que esa piedra parece

haberte regalado sean tan certeras como las flechas de tu arco,
pues, en otro caso, mucho me temo que la maldición del caba-
llero muerto se pegue a nuestros talones como la sombra del 



   
 

tom, mi vár ránk, amiért ráleltünk a kezében a kőre, amit 
most a kezemben tartok, de ha nem tévedek, e kő segítsé-
gével fogjuk majd megoldani a rejtélyt, ami miatt most 
nyugtalankodsz – mondta Grimpow, most először teljes 
meggyőződéssel. 

– Én beérem a kincsekkel, melyek Fortuna istennő ke-
gyéből hozzánk kerültek, az se baj, hogy egy halott lovag 
közvetítésével, aki ráadásul képes kápráztató és félelmes va-
rázslat útján láthatatlanná válni. De, ha te mégis szeretnéd 
megfejteni, mi volt a küldetése ezen a világon, én bizony 
nem foglak cserbenhagyni, ha egyszer úgy hívogat minket 
a kaland, mint egy szépséges szűz édes éneke – zárta le 
mondandóját Dúrlib.  

– Akkor hát, induljunk mielőbb a brínkdumi apátság-
hoz! – mondta elégedetten Grimpow. 

 
 

Ahogy ereszkedtek az apátság felé, a köd tömött pama-
csokban, rojtos, szivacsos felhőket formázva szállt föl a fe-
nyőfák csúcsa fölé. A hóréteg egyre vékonyabb lett, így 
egyre kényelmesebb, egyre könnyebb volt rajta a járás, a 
szúrós cserjéktől ölelt keskeny ösvényen lassan megérkez-
tek a völgybe. Dúrlib félelme a halott lovag kísértetének 
bosszújától eloszlott a köddel együtt, Grimpow mellett sé-
tálva egy dalocskát dúdolgatott, melyet mindig akkor éne-
kelt, ha nyugodt és boldog volt. 

Dúrlib tudott kobzon játszani, hősi eposzokat zengett, 
bűvésztrükköket mutatott be, és zsonglőrködött, legalább 
olyan ügyesen, mint a szomszéd megyék legnevesebb mu-
tatványosai és kötéltáncosai. Ezen túl persze Dúrlib szél-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diablo al pellejo de un endemoniado. 
–¡Olvida tus temores, Dúrlib! Aún no sé adónde nos lleva-

rá el hallazgo del cadáver del caballero que ha desaparecido
ante nuestros ojos, ni el de la piedra que él tenía en su mano y 
que ahora yo tengo en la mía, pero, si no me equivoco, es esta 
misma piedra la que nos conducirá a desvelar el misterio que 
tanto te perturba –dijo Grimpow, convencido por primera
vez de sus palabras. 

–A mí ya me basta con las riquezas que la diosa Fortuna ha
puesto a nuestro alcance, aunque se haya servido de un caba-
llero muerto que goza del fantasmagórico y temible embrujo
de la invisibilidad. Pero si es tu deseo desvelar su misión en
este mundo nuestro, no seré yo quien te abandone cuando la
aventura nos llama a su lado como el dulce canto de una her-
mosa doncella –concluyó Dúrlib su discurso. 

–¡Entonces partamos hacia la abadía de Brínkdum cuanto
antes! –dijo Grimpow, contento. 

 
 

A medida que descendían hacia la abadía, la niebla se elevaba
en delgados jirones que flotaban sobre las copas de los abetos
como nubes esponjosas y deshilachadas. La capa de nieve era
más delgada, y caminar sobre ella se hacía más cómodo y lige-
ro por la estrecha senda rodeada de arbustos espinosos que lle-
vaba hasta el valle. Los temores de Dúrlib a la venganza del
fantasma del caballero muerto parecían haberse disipado co-
mo la niebla, y caminaba junto a Grimpow tarareando una 
cancioncilla que siempre solía cantar cuando se sentía tranqui-
lo y feliz. 

Dúrlib sabía tocar la vihuela, recitaba romances, y hacía



   
 

hámos volt és tolvaj, megfosztott ő már tarsolyától parasz-
tot és vándort, zarándokot és kereskedőt, szerzetest és lo-
vagot, néha szavai erejével, máskor keze és kardja hathatós 
segítségével. Amikor egy évvel azelőtt megismerte 
Dúrlibot a tavaszünnepen, Grimpow még inasként dolgo-
zott Rhíquelwirban, egy sötét, bűzös kocsmában, melyet 
bácsikája vezetett, akit csak Méregzsák Felsdronnak hívott 
mindenki. Dúrlib azért járt a kocsmába, hogy mutatványa-
ival szórakoztassa a környező falvakból érkező, és ott italo-
zó vendégeket. Egy zivataros éjszakán, miközben Dúrlib 
egy csapat elővigyázatlan kézműves erszényén könnyített 
egy kockapartiban, fölismerte őt egy jószágkereskedő, akit 
épp aznap reggel szabadított meg bevételeitől a megye 
egyik keresztútján, mégpedig kardja hegyével adva nyoma-
tékot kérésének. A megalázott kalmár néhány pénzdarabért 
cserébe arra kérte Grimpow-t, hogy tartsa szemmel a rab-
lót, és kövesse minden lépését, amíg ő vissza nem tér a 
Rhíquelwir városában ítélkező uraság fogdmegjeivel, hogy 
letartóztassák támadóját, majd késedelem nélkül, hajnalha-
sadtakor föllógassák a város főterén. Amikor meghallotta, 
milyen kegyetlen büntetés vár erre a vakmerő, mégis sze-
retnivaló mókamesterre, Grimpow sietve figyelmeztette, 
miféle veszély fenyegeti, ha nem szívódik föl azonnal a 
kocsmából. Dúrlib egy hajtásra kiitta boroskupáját, megtö-
rölte szája szélét a bekecse ujjával, és azt mondta: 

– Szomorú a számkivetettek sorsa! – majd együttérzőn 
Grimpow-ra kacsintott, és azt kérdezte: – van másik kijára-
ta a kocsmának, ahol megléphetek, mielőtt a gróf katonái 
kibeleznek, mint egy makkal teletömött disznót? 

Grimpow intett, hogy kövesse, majd kihasználták nagy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trucos de magia y malabares con la agilidad de los más afama-
dos juglares y saltimbanquis de las comarcas cercanas. Pero
por encima de todo, Dúrlib era un embaucador y un ladrón,
capaz de desposeer de su bolsa a campesinos, caminantes, pe-
regrinos, mercaderes, monjes y caballeros, tanto con la habili-
dad de la palabra como con la eficacia de sus manos y de su
espada. Cuando le conoció un año antes en las fiestas de pri-
mavera, Grimpow trabajaba de mozo en la taberna oscura y
maloliente que su tío Felsdron el Cascarrabias, como todos le
llamaban, tenía en Rhíquelwir, y a la que Dúrlib solía acudir
para animar con sus destrezas la borrachera de los clientes lle-
gados de todas las aldeas. Una noche tormentosa en la que
Dúrlib acababa de desvalijar la bolsa de un grupo de incautos
artesanos que aceptaron jugar con él una partida de dados, fue
reconocido por un rico mercader de ganado al que esa misma
mañana le había robado las ganancias de su negocio, amena-
zándolo con la punta de su espada en un cruce de caminos de
la comarca. A cambio de unas monedas, el humillado comer-
ciante le pidió a Grimpow que vigilara al ladrón y lo siguiera
adondequiera que fuese, mientras él corría a alertar a los esbi-
rros del señor que ejercía jurisdicción dentro de las murallas
de Rhíquelwir, para que hicieran preso a su asaltante y lo
ahorcaran sin tardanza en la plaza de la ciudadela, tan pronto
despuntara el alba. Sin embargo, conmovido por el cruel cas-
tigo que le aguardaba a quien para él no era sino un intrépido
y amable truhán, Grimpow corrió a darle aviso de la amenaza
que se cernía sobre él si no huía al instante de la taberna. Dúr-
lib vació la jarra de vino en su garganta de un solo trago, se 
limpió la boca con la manga de su jubón, y dijo: 

–¡Triste es el destino de un proscrito! –Y lanzándole a



   
 

bátyja figyelmetlenségét, és a pókhálókkal és hordókkal teli 
borpincén keresztül kijutottak a kocsma hátsó udvarára. 
Grimpow kinyitotta a kaput, amin szüret idején be- és ki-
hajtottak a szekerek, majd megkérte Dúrlibot, hogy őrköd-
jön egy picit odakint, tartsa szemmel az utcát. Azután a pa-
rányi istállóhoz ment, amiben nagybátyja, Méregzsák 
Felsdron egy vén igáslovat tartott, fölszerszámozta, nyereg 
helyett a ló hátára terített egy viseltes pokrócot, és az álla-
tot maga után húzva – bizony, szüksége volt egy kis noszo-
gatásra – visszatért Dúrlibhoz. 

– Hogy hálálhatnám meg a nagylelkű segítséged? – kér-
dezte Dúrlib, miközben megpróbált előhalászni pár érmét 
az erszényéből, amit a bekecse alatt hordott. 

– Vigyél magaddal – felelte Grimpow habozás nélkül. – 
Amint a kalmár és a nagybátyám rájönnek, hogy rászedtem 
őket, úgy elvernek, hogy anyám sem ismer majd rám – tet-
te hozzá, és könyörögve nézett Dúrlibra, hogy ne hagyja 
ott. 

Dúrlib egy darabig csak állt, a fiút figyelte, és közben 
azon gondolkodott, mit is kezdjen vele. Végül azt mondta 
nevetve: 

– Pattanj ide mögém a gebe hátára, mielőtt még kisza-
golja a nyomunkat és utolér bennünket az üldözőim falká-
ja. Ha elkapnak minket, hajnalban nem egy akasztás lesz, 
hanem kettő. 

Grimpow-nak nem kellett kétszer mondani, egy ügyes 
ugrással a ló hátán termett, nem is próbálta leplezni örömét. 
Így indultak el az esőben Óbernalt felé, az anyja házához, 
ami alig egy óra járásra volt Rhíquelwirtől, azt tervezték, 
nála töltik majd az éjszakát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grimpow un guiño de complicidad, añadió–: ¿Hay alguna
otra salida de la taberna por la que pueda escabullirme, antes
de que los soldados del conde me destripen como a un cerdo
atiborrado de bellotas? 

Grimpow le hizo una señal para que le siguiera y, aprove-
chando un descuido de su tío, cruzaron la bodega atestada de 
telarañas y barriles de vino, y salieron al patio trasero de la ta-
berna. Allí abrió el portón por el que entraban y salían los ca-
rros en época de vendimia, y le pidió a Dúrlib que aguardara
un momento afuera, vigilando la calle. Luego se dirigió al pe-
queño establo en el que su tío Felsdron el Cascarrabias guar-
daba un viejo caballo de tiro, le puso las riendas, cogió una 
manta raída que le colocó a modo de montura sobre el lomo, 
y regresó tirando del animal para vencer su pereza. 

–¿Cómo podré pagarte tu generosa ayuda? –le preguntó
Dúrlib, haciendo intención de sacar unas monedas de la bolsa
que guardaba bajo su jubón. 

–Llévame contigo –dijo Grimpow sin titubear–. Cuando
ese mercader y mi tío descubran mi engaño no dudaran en
azotarme hasta romperme la espalda –añadió, suplicándole a
Dúrlib con los ojos que no le dejara allí. 

Dúrlib se quedó mirándolo mientras pensaba qué hacer
con el muchacho. Pero, al fin, dijo sonriendo: 

–Súbete a la grupa de este penco, y huyamos de aquí antes
de que la jauría de mis perseguidores nos huela el rastro y
pueda darnos alcance. Si nos atraparan, seríamos dos los ahor-
cados al amanecer, en lugar de uno. 

Así lo hizo Grimpow. De un salto acrobático se subió al
caballo sin disimular su alegría, y bajo la lluvia se dirigieron a
la casa de su madre en la aldea de Óbernalt, que estaba a poco



   
 

– Úgy láttam, nem nagyon kedveled a nagybátyádat – 
mondta Dúrlib, miután morajlott egyet a távolodó zivatar, 
a látóhatárt még időről időre villámok világították meg. 

– Anyám egyik nővérének a férje, ő az egyetlen a csa-
ládban, akinek könnyű élete van. Apám két éve halt meg 
himlőben, akkor küldött el anyám nagybátyámhoz, hogy 
nála dolgozzam, azért hogy legalább éheznem ne kelljen, és 
kitanuljam a kocsmárosi munkát. Óbernaltban sovány a ta-
laj, a jeges északi szél pedig minden évben tönkreteszi a 
termést. A nagynéném jó asszony, de Felsdron nagybátyám 
tényleg egy méregzsák, egész nap csak morog magában, és 
majd’ minden nap rajtam vezeti le a rossz kedvét, elmond 
mindennek, és azzal ver, ami a keze ügyébe akad. 

– És most mihez fogsz kezdeni? – kérdezte Dúrlib, mi-
közben le nem vette szemét a sötétségről, ami nem sokkal 
azután folyta körül őket, hogy elhagyták Rhíquelwir kis-
városát. 

– Ha akarod, leszek a szolgálód – válaszolta. 
– A magamfajta csavargóknak nincsen szolgálójuk. Rá-

adásul én szeretem a magányt, kóborló, számkivetett éle-
tem pedig semmivel sem különb, mint amilyen a tiéd volt a 
bácsikád kocsmájában. 

– De te szabad vagy, és oda mész, ahova akarsz – mond-
ta Grimpow. 

–A nagy szabadságom úgyis oda vezet, hogy egy napon 
fölkötnek valamelyik nyomorult kis faluban. Nem hagyha-
tom, hogy elkísérj. 

– Akkor engedd meg, hogy legalább egy darabig veled 
tartsak, amíg meg nem találom a saját utamat! – kérlelte a 
fiú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más de una hora de camino desde Rhíquelwir, para pasar allí
la noche. 

–No parece que te agrade mucho estar en compañía de ese
tío tuyo –dijo Dúrlib entre el murmullo de la tormenta que se 
alejaba, y los rayos que a ráfagas iluminaban el cielo en el
horizonte. 

–Es el marido de una hermana de mi madre, y el único de
nuestra familia que tiene una posición acomodada. Hace dos
años que mi padre murió de viruela, y mi madre me mandó a
trabajar con mi tío para que al menos no pasara hambre y
aprendiera el oficio de tabernero. En la aldea de Óbernalt los
cultivos son escasos y el viento frío del norte destroza cada
año las cosechas. Mi tía es una buena mujer, pero mi tío Fels-
dron es en verdad un cascarrabias que se pasa las horas gru-
ñendo, y casi todos los días paga su mal humor conmigo, 
maldiciéndome y dándome toda clase de golpes y latigazos. 

–¿Y qué piensas hacer ahora? –preguntó Dúrlib, sin dejar 
de mirar la oscuridad en la que se adentraron al poco de dejar
atrás la pequeña ciudad de Rhíquelwir. 

–Si quieres puedo ser tu criado –le contestó. 
–Los vagabundos como yo no tienen criados. Además, a

mí me gusta estar solo, y mi vida errante de proscrito no es
mejor que la que tú tenías en la taberna de tu tío. 

–¡Pero tú eres libre de ir donde quieras! –dijo Grimpow. 
–Mi libertad sólo me servirá para acabar ahorcado un día

en cualquier aldea miserable. No puedo aceptar que vengas
conmigo. 

–Entonces déjame estar a tu lado sólo algún tiempo, hasta
que encuentre mi propio camino en la vida –le rogó el mu-
chacho. 



   
 

Nem látták egymás arcát a sötétben, persze azért sem, 
mert a lovon egymás mögött ültek, de ez alkalommal 
Dúrlib mégis hátrafordult, és egyenesen a fiú szemébe né-
zett. 

– Inkább azon iparkodnál, hogy többre vidd, mint egy 
ilyen szimpla kis tolvaj – mondta. 

– Mindig is fegyverhordozó szerettem volna lenni, hogy 
kitanuljam a fegyverforgatást, és háborúkban harcoljak. 

– A háborúkban úgy ölik egymást az emberek, hogy azt 
sem tudják igazán, miért teszik. Jobb lenne, ha más elfog-
laltságot keresnél magadnak. 

A csend körülölelte őket, és egy jó darabig melléjük sze-
gődött, mígnem Dúrlib, érezve, hogy még adósa a fiúnak, 
amiért az megmentette az akasztófától, megszólalt: 

– Rendben, velem maradhatsz, ha akarsz. De csak egy 
ideig – fűzte hozzá anélkül, hogy hátranézett volna. 

Grimpow tudta, hogy anyja örül majd, amikor viszont-
látja, de azt is sejtette, hogy rögtön dühbe gurul, ha elmesé-
li neki, hogyan lógott meg nagybátyja kocsmájából. Miután 
bőrig ázva megérkeztek a faluba, Grimpow beszámolt any-
jának a történtekről, és bár Dúrlibbal közösen szőtt tervei 
(őt derék vándorkomédiásként mutatta be) nem igazán 
győzték meg anyját arról, hogy fia jobban jár majd az új 
életével, a búcsúzkodáskor már sok szerencsét kívánt neki, 
és össze-vissza csókolta. Talán egy pillanatra megijedt attól, 
hogy még egy éhes szájat kellene etetnie otthon – ahol 
Grimpow négy nővérén kívül két kisgyereket is látott, aki-
ket még nem is ismert. 

Így történt, hogy Grimpow új életet kezdett Dúrlib ol-
dalán, falvaktól városokig, városoktól falvakig kóboroltak, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablaban sin verse las caras a causa de la oscuridad y de su-
posición sobre el caballo, pero en esa ocasión Dúrlib giró la
cabeza y miró directamente a los ojos del muchacho. 

–Deberías intentar ser algo más que un simple ladrón co-
mo yo –dijo. 

–Siempre quise ser escudero, para aprender el manejo de
las armas y combatir en las guerras. 

–En las guerras los hombres se matan unos a otros sin saber
muy bien por qué lo hacen, deberías buscar otra cosa en la que 
ocuparte. 

El silencio los envolvió y los acompañó durante un buen
rato, hasta que Dúrlib, sintiéndose en deuda con el muchacho
que le había salvado de ser ahorcado, dijo: 

–Está bien, puedes quedarte a mi lado si quieres. Pero sólo
durante algún tiempo –matizó sin volver la mirada. 

Grimpow sabía que su madre se alegraría al verle, aunque
se enfadara luego, una vez que conociera la historia de su hui-
da de la taberna de su tío. Cuando llegaron a la aldea de Ó-
bernalt calados hasta los huesos, Grimpow le contó a su ma-
dre lo ocurrido, y aunque sus proyectos de futuro con Dúrlib, 
a quien le presentó como un digno juglar, no llegaron a con-
vencerla de que saliera ganando en el cambio de oficio, todo 
fueron besos y parabienes al despedirle de nuevo. Quizá por-
que por un momento su madre llegó a temer que tuviera otra
boca que alimentar en su casa, donde, además de a sus cuatro 
hermanas, Grimpow vio a dos niños pequeños a los que ni si-
quiera conocía. 

Así fue como Grimpow comenzó su nueva vida junto a
Dúrlib, vagando por aldeas y ciudades, robando en granjas y
mercados, asaltando a mercaderes y peregrinos, pidiendo li-



   
 

gazdaságokba és piacokra jártak lopni, kalmárokra és za-
rándokokra támadtak, alamizsnáért könyörögtek a temp-
lomok kapujában, úgy téve, mintha vakok vagy nyomoré-
kok lennének, zsonglőrködtek, és hősi eposzokat adtak elő 
tereken és várak színpadán, télen pedig orvvadászkodtak a 
hegyekben. A fiú megtanult íjjal lőni, és felismerni a nyu-
lak, szarvasok, őzek, a hiúzok, medvék, farkasok és rókák 
nyomát, megtanulta, hogyan kell túlélni a szegénység 
nyomorát, hogyan lehet szeretni egy igaz barátot, és hold-
talan éjszakákon szemlélni a csillagokat. 

Ezek az emlékek rohanták meg, miközben a havon a 
brínkdumi apátság felé tartottak, megrakodva a halott lo-
vag értékes kincseivel. Grimpow akkor még nem is sejtette, 
hogy hamarosan végleg elválnak útjaik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mosna a las puertas de las iglesias fingiéndose ciegos o lisiados,
haciendo malabares y recitando romances en las plazas y en 
los castillos, o cazando en los inviernos furtivamente en las 
montañas. Con él aprendió a manejar el arco y a rastrear las 
huellas de los conejos, de los ciervos y los corzos, de los lin-
ces, los osos, los lobos y los zorros. Aprendió a sobrevivir en-
tre las miserias de la pobreza, a querer a un buen amigo y a 
contemplar, en las noches sin luna, las estrellas. 

Todos estos recuerdos acudieron a su mente mientras 
avanzaban sobre la nieve camino de la abadía de Brínkdum 
cargados con el valioso tesoro del caballero muerto, sin que 
Grimpow pudiera imaginar entonces que, muy pronto, se se-
pararía de Dúrlib para siempre. 
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