
Messze-messze  elhagyták  már  a  térképen  ismert  világot.  Két-háromszáz  mérföldre
délnyugatra onnan, a part menti síkságon ott állt Tesh. Cutternak a város járt a fejében, habár
nem  tudta,  hogyan  is  kellene  elképzelnie.  Tesh,  a  Kúszó  Vizek  Városa.  Sáncárkai  és
üvegmacskái, a Catoblepas-síkság, a kalmárhalászok, a koldusdiplomaták és a Síró Herceg.
Tengeri mérföldek ezrei a Vas-öböltől addig a távoli partszakaszig, a talpalatnyi helyig, amit
Tesh-től  északra  sikerült  kisajátítania  Új-Crobuzonnak.  A milíciának  meg  kellett  kerülnie
Shankellt,  átjutnia  kalózoktól  hemzsegő  tengereken,  keresztül  a  Tüzes-szoroson,  ahol  a
Wikkakrácia támogatta a szomszédos Tesh-t. Rohagi megszelídítetlen belső területén át nem
vezetett  semmilyen útvonal,  nem lehetett  rövidíteni.  Borzasztóan nehéz volt  ezt  a háborút
vívni.  Új-Crobuzonnak  hónapokig  tartó  útra  kellett  küldenie  hajóit  ellenséges  vizeken  át.
Cutter megilletődötten gondolt az ehhez szükséges nyers erőre.
Aznap éjjel éretlen gyümölcsöt ettek – egy döglött lédisznón találtak romlatlan fürtöket –, és
szánalmas  tréfákkal  próbálkoztak  arról,  mennyire  jó  évjárat.  A borászok  földjén  töltött
második  napon  rátaláltak  a  martalócok  maradványaira.  Az  új-crobuzoni  milíciának  nem
sikerült minden úgy, ahogy szerették volna. Egy rinocér, vassal burkolt, a bozótos síkságon
szolgáló  harcjárművé  újraformált  orrszarvú roncsa  volt  az.  Kétszintes,  megemelt  ülepénél
lőállás,  nyaka  dugattyúkkal  erősített.  Szarván  csigavonal:  hatalmas  fúrószár.  Szétrobbant,
paraszti fegyverek nyomait viselte magán. Körülötte szerteszét fogaskerekei és belsőségei.
Hat  halott  milicista  volt  még  ott.  Cutter  meredten  nézte  az  ismerős  egyenruhákat  ezen  a
szokatlan helyen. Pengékkel végeztek velük. A földön vinkondások sarlói hevertek.
A környék  tele  volt  dögevőkkel.  Tetemeken  élő  rókalények  kaparták  a  talajt.  Aznap éjjel
Drogon lövéssel riasztotta föl az utazókat.
„Gúl” – suttogta sorra mindegyiküknek. Nem hittek neki, azonban reggel ott volt a holttest:
hullasápadt, majomszerű valami, széles, fogakkal teli szájjal, szem nélküli homlokán száradó
vérfolt.
Megkezdődött a lehűlés, ahogy haladtak észak felé, de éppen csak. A hőségben, a gúlok és
holtak között, a füst és rothadó gyümölcs szagában, az önmaga felszaggatott emlékévé váló
vidéken Cutter úgy érezte, mint aki valami pokolbeli bugyor peremén jár éppen.

Napokon át követték egymást a rézsút futó, erősen szegdelt dombok, és északra erdős lankák
homályos ködfoltja vált éppen csak kivehetővé, Judah pedig egészen fellelkesült.
– Azon kell átjutnunk – mondta. – Az ott a bozótos síkság vége. Galaggi másik határa.
Mögöttük a milícia nyomai tépték fel a talajt. Kiértek már a gazdálkodás és a vadon termő
borszőlő összezúzott sávjából, abból a néhány tucat mérföldből, ami egykor ért is valamit.
Csupa nyár végi, rézsárga és csúszós domb húzódott előttük, nedvesebb vidékre értek. Meleg
zápor hullott… a földig el nem érő virgák.
Olyan helyeken fordultak meg, ahol eddig csak ókori bölcsek és kalandorok jártak. Hallottak
már valamikor erről a tájról… jeges foltok a nyár közepén, kutya méretű termeszek bolyai,
gránittá kövesült felhők. Pornapon új füst és új szag ért el hozzájuk. Görgeteges, breccsás
lejtőkön hágtak fel, hogy lássák az erdőig nyúló bozótos mérföldjeit, és valamit, ami ott égett
előttük. Egyesével tört elő belőlük a hang.
Alig  néhány  mérföldre  onnan.  Egy  levesteknőc.  Titáni  lábai  széttartanak,  haspáncélja  a
földnek  simul.  Oldalai  befogadhatatlanul  emelkedtek  az  égbe,  félúton  jöttek  a  teknő
anyagának göcsörtjei, nemzedékeken át győzködve arról, alkossanak ereszeket és tornyokat,
egy szarufalu falait.  Az óriásteknős több mint száz yard hosszú volt, élete évszázadai alatt
réteges egyenetlenség-település nőtt hozzá a hátához. Héjának törékeny kinövéseit tömbökké,
tökéletlen síkokból és vonalakból álló zikkuratokká és tornyokká faragták és formálták vágott
ablakokkal,  a  tornyocskákat  összekapcsoló kötélhidakkal,  az  egészet  keresztül-kasul  átjáró



szaruutcákkal és -alagutakkal, és mindent a foltos teknőchéj alkotott, borított és határolt. A
levesteknőc döglött volt, és lángolt.
Égett szőr bűze volt. Tionsavas fuvallat füstöt hajtott föl a falakból. Szájának barlangjából
mocsok és vér csorgott.
Kerekes-hernyótalpas alkalmatosságok, mozgó lövegek hemzsegtek a tövénél: új-crobuzoni
különítmény. Személyzet  ügyködött  két rinocéron, a parancsnok az orrszarvú feje mögötti
süllyesztett  ülésben,  egyenesen  az  idegdúcokkal  összeöltött  vezérlést  markolva.  A milícia
ágyúi  bizonyára  erősebbek,  mint  amilyennek  látszottak,  ha  ilyen  sebeket  voltak  képesek
robbantani.
Gyalogság tartott az utazók irányába. A teknőcváros romjait maguk mögött hagyó menekültek
vonalát követték.
Drogon és Judah vezetésével jutottak át a bozótoson, amíg éles  kucckucckucc nem hangzott
föl, és sikoltozás támadt, lövedékek visszhangoztak. Addig hevertek ott, ahol hasra vetették
magukat,  amíg  világossá  nem  vált,  hogy  nem  ők  voltak  a  célpontok,  mentek  tovább
görnyedten a domb tövéig, ahol márgás barikád mögött kerestek menedéket. Fölöttük, a fák
fedezékén túl megtört családok sora. Nem mindegyik ember. Néhányuk kidőlt fatörzs mögött,
mélyedésben – mások rohannak. Félelemkiáltásaik, akár a csiszolás zaja.
A dombtetőn milicista alegységek foglaltak el állást. Éppen csak kivehetőek voltak. Gépágyúk
mögött térdepeltek – zajförgeteg, lövedékek, és sok menekült a földre bukott.
Cutter dühödten figyelte a jelenetet. Újabb lövedékek préselték le a talajt, mire a haldoklók
összerándultak, megpróbáltak elkúszni onnan. Az egyik teknőcös valamit a szájához emelt,
vékonyka  hang  csendült,  és  valahol  odafönn  ordítozás  támadt,  a  milicisták  egy  része
megrogyott a trombitában lévő thaumaturgia nyomán.
Drogon a távcsövén át figyelte a dombtetőt. Judah suttogásra válaszként felé fordult, és azt
mondta:
– Hogy mit csomagol ki az a nő?
Drótból és sötét bőrből álló, embernél is magasabb alak hajtogatódott ki fölöttük. Kinyíló-
nyúló fém akadozásával vált önmagává. Kottatartó állvány módjára többször is szétnyílt. A
thaumaturgia zümmögésétől megritkult  a levegő, ahogy a milícia tisztje formákat rajzolt a
valamire, reccsenés, és a drótvászon megmoccant.
Üvegszemű  fejét  hátravetette,  bőrszárnyai  kettőt  csaptak,  és  már  a  levegőben  is  termett,
száguldott lefelé a domb mentén a galaggok irányába. Tagjai nem lábak vagy karok voltak,
hanem  késes,  rovarszerű  és  csillanó  nyúlványok.  Fémen  fent  fém  hangjával  csusszantak
egymáson.
A csúf szoborgép a földre kushadók felé repült. Judah tágra nyílt szemmel nézte, és amikor
megszólalt, dühtől és megvetéstől volt rekedt a hangja:
– Egy előregyártott – mondta. – Egy nyüves készárut használtok?!
Kilépett, fölfelé a lankás domboldalon, Cutter pedig ott maradt mellette, és célzott.
A milícia  levegőben  sikló  gyilkosa  elhaladt  a  jajveszékelő  sebesültek  fölött,  és  odaért  a
trombitáshoz. A férfi újabb vékonyka hangot csalt elő eszközéből, de a szerkezetben nem volt
semmiféle élet, amit megzavarhatott volna. Szétszelte a szuronyaival, a férfi pedig ordított, és
hamar kivérzett.
Judah torkából morgás szakadt föl. Cutter hegynek fölfelé tüzelt, hogy védje. Judah üvöltött,
és nem is a drótokkal teli  förmedvényt  nézte,  hanem a tisztet,  aki irányította.  A szerkezet
felemelkedett  áldozata  húshalmáról,  és  csapott  egyet  emberkéz  alkotta  szárnyával.  Judah
öklöző módjára teleszívta a mellkasát.
Nem lőtt senki. Figyelték – még a galaggok is, akik egészen meglepődtek a furcsa alak láttán
–,  ahogy  a  késpengés  bőrmadár  kitárt  szárnnyal  csapott  le  Judah-ra.  Cutter  elsütötte  a
fegyverét, de még azt sem tudta megmondani, egyáltalán eltalálta-e a célpontját.



Judah köveket és port markolt föl. Morgása még hangosabb lett,  ordítás lett belőle, ahogy
rávetült az árnyék.
– Ellenem? – Fenségesen csendült a hangja. – Ellenem használtok gólemet?
Maroknyi  megbűvölt  porát  úgy  dobta  a  szerkezetnek,  akár  egy  gyerek.  Kábító  erejű
energiarobbanás  következett.  A gólem azon  nyomban  leesett.  Kőként  zuhant  le  az  égből,
semmi nem maradt repülése lendületéből.
Judah  megállt  a  magába  roskadt  fém  fölött.  Az  összes  kis  kölcsönkapott  élet  eltűnt  a
szerkezetből.  Másodpercekig  nem hangzott  el  semmi.  Judah  remegett  haragjában.  Fölfelé
mutatott, a domb tetejére.
– Ellenem használtok gólemet?
A gépágyú  felé  lendült,  azonban  lövések  dördültek  el,  a  lövész  felkiáltott,  és  meghalt  a
rejtőzködő  Drogon  keze  nyomán.  Egyszerre  tucatjával  voltak  lövedékek  a  levegőben:  a
sustorgár, Pomeroy mordálya, Elsie, Cutter és a halálsápadt milicisták munkája.
Judah határozott  léptekkel  hatolt  át  a lövöldözésen.  Bömbölt  valamit,  de Cutter  már  nem
értette,  mit,  csak  szaladt,  hogy  megvédje.  Alig  néhány  yardnyira  onnan  az  új-crobuzoni
milicisták kiáltoztak és vakon tüzeltek lefelé, a domb tövének. Judah Low a galagg holtak
egyik kupacához ért.
A szómaturg a holttestek közé nyomta a kezét, és vakkantott valamit. Pezsgő erjedés támadt,
ahogy megzabolázták és irányba terelték a világ energiáját, a pillanat meggörbedt, felpuffadt,
és értelmezhetetlenséget köpött magából. A tetemhalom új alakban állt föl: húsból való gólem,
ami meg-megrándult még, ahogy kimúltak benne az idegek.
A nemrégiben meghaltak véres-velős, csöpögő mészárszéke volt. Alapvetően emberi alakban
lépdelt  előre:  öt-hat  test,  mit  sem törődve  eredeti  körvonalaikkal  egymásnak  préselve.  A
gólem lábai félig már megmerevedett  hullák voltak,  egyikük fordítva,  halott  feje az egyik
lábfej, és minden egyes lépésnél még jobban megroppant, még formátlanabbá vált; a törzs
összeállt karok és csontok; a karok újabb holtak; a fej megint csak halott galaggok – az egész
egyveleg  rettentő  sebességgel  dübörgött  fölfelé  a  domboldalon.  Utána  a  szőlőgondozók
sikolyai,  ahogy elveszett  szeretteiket és gyerekeiket ebben a torzszülöttben látták meg újra
mozdulni.  Gyorsan  mozgott,  mögötte  Judah,  sercegve  köpködött  körülötte  az  energia,
hátborzongató köldökzsinórral kapcsolta össze ezzel a szörnyeteggel.
A milicisták  a  lövések  miatt  nem  tudták  elhagyni  helyüket,  és  most  odaért  hozzájuk  a
hullagólem.  Ahogy  felkaptatott  a  dombtetőre,  saját  alkotóanyagát  hullatta  magából,  a
karabélyaikat,  gépágyúikat  beleürítő  új-crobuzoni  katonák  pedig  csak  még  több  vérrel
szennyezték  be  és  tovább  gyalázták  a  benne  lévő  halottakat.  De  így  is  elég  hosszan
megmaradt ahhoz, hogy eltapossa és halálra zúzza őket. Nem tudtak ellenállni az öklét alkotó
elhunyt férfiak és nők ütéseinek.
Amikor a dombtető elcsöndesedett, és az utolsó katona is elesett, a húsgólem összerogyott.
Mire földet ért, ismét csak holttestek voltak a helyén.

A  halott  milicisták  egyenruhájuk  elrongyolódott  gerillaváltozatát  viselték,  rajta  fülekből,
fogakból és nehezen értelmezhető jelképekből álló díszekkel, annak jelzésére, hányat öltek
meg eddig. Az álarcukat még mindig viselték, nem hiányzott egyetlenegyről sem.
Ketten még életben voltak. Az egyik, akivel a trombita bánt el, félrebeszélt, hagymázas lázat
kapott  a  zeneszerszámfegyvertől.  A másikat  Pomeroy lövése  a  két  kezén érte,  és  üvöltve
meredt ujjak nélküli, vöröslő húsdarálékjára.
Drogon  átvizsgálta  a  holtakat.  Nem  maradt  sok  idejük,  mielőtt  a  teknőcnél  tartózkodó
főcsapat felderítőket küld a kis halálosztaga után.
Judah kimerült. A gólem, amit készített – ilyen gyorsan, ilyen nagyot –, sok erőt emésztett föl.
Átkutatta  a  halott  thaumaturg  századost,  akinek  olyan  könnyedén  hatástalanította  az



összehajtogatott gólemét. Magához vette a nő felszerelését: akkumulátorokat, khemykáliával
teli fiolákat, a rótt kavicsokat.
Kerülte Cutter pillantását.
Szégyelli magát – gondolta. – E miatt a kis bemutató miatt. Judah, ahogy háborgó lélekként
lépdel  fölfelé  a  dombon,  és  valamiféle  élettel  fertőzi  meg  a  holtakat.  Judah  rendkívüli
hatalommal  és  tapasztalattal  rendelkező  gólemista  volt:  mivel  a  konstrukt-háború  arra
kényszerítette  a  gazdagokat,  hogy  cseréljék  le  gőzhajtású  szolgáikat,  a  képességeinek
köszönhetően komoly vagyonra tett szert. Azonban Cutter még soha nem látta őt elismerni a
saját hatalmát, sem pedig fürdeni benne, egészen addig a halálos felvonulásig a tetemóriás
nyomában.
„Ellenem használtok gólemet?” Volt valami könnyedség a haragjában. Most pedig Judah Low
igyekezett elbújni.
A  menekültek  nézték  őket.  A  teknőcről  származó  emberek  voltak,  sokféle  bőrszínű,
elképesztő szabású ruhákat viselő férfiak és nők. Akadtak ott gyerek méretű, felegyenesedve
járó  bogarak  is.  Szivárványosan  csillogó  szemmel  néztek  körbe,  csápjaik  Cutter  felé
lendültek. Halottjaik felhasadtak, és testnedvük borította őket.
Az  emberek  között  akadt  néhány,  amelyik  a  vadászokra  jellemző  természetes  színekbe
öltözött. Magasabbak voltak a teknőcieknél, bőrük teljesen szürke.
– Vinkondások – mondta Cutter.
– Kétszeresen is  menekültek – felelte  Elsie.  – Biztos a milícia  elől  kerestek menedéket  a
héjvárosban, aztán megint menekülniük kellett.
Megszólalt  az  egyik  vinkondás,  mire  az utazók és  a  megmaradtak  sorra  vették  az összes
ismert nyelvet,  és kiderítették,  hogy csak néhány rokon szavuk van. Porcsíkok húzódtak a
bokrok között, ahogy a menekültek megindultak a meleg éghajlati erdő irányába, míg Drogon
vizsgálódott, Judah pedig üldögélt. Mögöttük zokogás hallatszott az életben maradt milicisták
irányából.
– Mennünk kell – mondta Elsie.
Csatlakoztak az utolsó teknőciekből, néhány hallgatag rovaremberből és két vinkondásból álló
csoporthoz.  Begyalogoltak az erdőbe.  A hátuk mögött  az új-crobuzoni  milicista  görcsösen
rángatózott, és félrebeszélt a rábájolt láztól.


