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11. fejezet

Bánk döntésre jut, és meglátogatja a királynét,
akinél rosszul sülnek el a dolgok 

Bánk nagyot sóhajtva elindult a királyné lakosztálya felé.
– Ki az? – szólt ki az asszony, miután bekopogtatott az ajtón.
– Bánk vagyok.
A királyné ajtót nyitott. Nem egyedül volt. Amikor Bánk meglátta Ottót, fejébe tódult 

a vér, és ökölbe szorult a keze, de nagy levegőket vett, ahogy Melinda tanította neki annak 
idején, hogy megnyugodjon. 

– Ma reggel észrevettem egy különös dolgot – mutatott ki az ablakon Gertrudis. – Itt az 
ősz, ezt mind tudjuk. Megsárgultak a levelek, ebben sincs semmi különös. De láttad már ma 
a fákat? 

Bánk a fejét rázta.
– Mindegyik vérvörös lett. Egytől-egyig. Az egész erdő – mutatott a palota körül fekvő 

tájra Gertrudis.
Bánk meglepődött, még sohasem látott ilyet. Egy csatatérhez hasonlított a vidék, ahol 

minden vérben úszik.
– Attól tartok, ez nem jót jelent – emelte állához a kezét Gertrudis tűnődve. – Már csak 

azt nem tudjuk, hogy kinek nem.
De hamarosan ez is kiderült, amikor Bánk elmondta, miért jött.
– A koronámat akarod? Nem adom! Ottó, azonnal védj meg! 
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Biberach az állával az ajtó felé bökött.
– A nővérem? – kérdezte Ottó, de a lovag a fejét csóválta. – Csak nem a bán?! 
– Ő bizony!
– Hálátlan! – fakadt ki Ottó. – Pedig mennyit tömtem a zsebed! Etettelek, itattalak, a 

legjobb körökben foroghattál, de neked semmi sem elég. Nem vagy máshoz hűséges, csak 
a pénzhez és a hatalomhoz. Arra fordulsz, amerre a szél fúj. Te… te szélkakas!

– Bagoly mondja verébnek, hogy szélkakas – felelte a lovag. – Te éppen ilyen vagy. Az új 
gazdámnak beszéltem a kis fogadásotokról a királynéval, nem nagyon örült neki. Ha kijön, 
elmondom neki, hogy el akartad tenni láb alól Fülöp királyt, akkor aztán… 

– Mit?! Hogy?! Még van képed?! – kapkodott levegő után Ottó. – Te adtad hozzá a mérget!
– Honnan tudhattam volna, hogy mire akarod felhasználni? Különben is hashajtót adtam, 

ne felejtsd el!
Ottót dühös lett, aztán eszébe jutott valami. El kell hallgattatnia ezt a kis köpönyegforgatót, 

de végleg. Galád, sötét és gonosz terv formálódott a fejében. Látszott, hogy sokat tanult 
Biberachtól. Negédes hangon folytatta.

– Sokkal tartozom neked, kedves lovagom. Ezért úgy határoztam, hogy megfizetek neked 
kamatostól. 

– Nincs egy vasad sem!
– Vasam, kedves lovag? Hm. Az valóban nincs. Viszont annál több aranyam! Egy titkos 

erszényben tartom.
– Hol az a titkos erszény? – lépett közelebb a lovag. Fel sem merült benne, hogy Ottó be 

akarja csapni, ugyanis az együtt töltött évek során egyetlen ravasz terv sem pattant ki a fejéből. 
– Az ablakpárkány alatti résbe dugtam. Ha kihajolsz, megtalálod.
Biberach azonnal az ablakhoz ment, és tapogatni kezdte a külső falat. 
– Nem érzek semmilyen repedést – mondta.
– Lejjebb van! Hajolj ki jobban! – sziszegte gonoszul Ottó.

Ottó a varázsportól kissé kótyagos fejjel az oldalához nyúlt, és ennyit mondott:
– Valahol elhagytam a kardomat. Elmegyek megkeresni, aztán majd visszajövök…
– Nem mész sehová! Valamilyen fegyver csak van nálad, nem? Milyen meráni vagy te?
 Ottó elgondolkozott. Egy „biológiai fegyver” tényleg volt nála, a büdös csizmája, de azt 

nem akarta most bevetni. Végigtapogatta a ruházatát, és végül kihúzott zsebéből egy tőrt, 
amit valamikor a belső zsebébe rejtett, és már el is feledkezett róla. Elindult vele Bánk felé, 
hogy megvédje a nővérét. Talán ez volt az első bátor tett, amit életében tett. Eddig nem 
támadott senkire szemtől szembe. Bánk kicsavarta a kezéből a kést, ami a padlóra esett. Ottó 
felkiáltott, és kirohant az ajtón.

Gertrudis villámgyorsan felkapta a tőrt, de a penge véletlenül megvágta a kezét. Csak 
egyetlenegy vércsepp hullott a padlóra, de a királyné a következő pillanatban holtan esett 
össze. Talán már maga Ottó is elfeledkezett róla, hogy a penge mérgezett volt (még Biberach 
kente be vele néhány héttel ezelőtt, mert azt állította, hogy így hatékonyabb). A királyné 
fejéről legurult a korona, és Bánk már nem segíthetett rajta, hiába szeretett volna.

– Azt akartam, hogy leessen a fejéről a korona. De nem így… nem így… – motyogta 
maga elé szomorúan a bán, aztán megint kinézett az ablak előtt magasodó fákra.  

Amikor a rémült Ottó kimenekült nővére lakosztályából, az ajtóval véletlenül orrba vágta 
Biberachot. Mentségére legyen mondva, fogalma sem volt arról, hogy egykori szolgája a 
kulcslyukon át kukucskál. 

– Aú! – jajdult fel a lovag. – Eddig krumpliorrom volt, de most már csak tört krumpli… 
– Azonnal menj be a nővérem lakosztályába! Zendülés! Pártütés! Felségárulás! 
A lovagot nem olyan fából faragták, hogy efféle szavak tűzbe hozzák. Őt másféle dolgok 

lelkesítették. Ezek közé tartozott például a pénz, a botrány és a haszonlesés. Mivel e szavak 
egyike sem szerepelt az Ottó által elhadartakban, Biberach nem moccant.    

– Új gazdám van – mondta pökhendin.
– Gyorsan lecseréltél… – sértődött meg Ottó. – Kicsoda? 
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6. fejezet

Feltűnik Ottó és Biberach 

Eközben egy távoli országban két férfi rosszban sántikált. Nagyon rosszban. A lehető leg-
rosszabban. Egyikük egyébként szó szerint sántikált, mert a másik az előbb véletlenül a lábára lépett. 

A sántikáló magas volt és vékony, míg a társa kissé gömbölyded. Olyanok voltak, mintha 
egy répa és egy krumpli kötött volna barátságot. Vagy mintha egy alma meg egy banán. Vagy 
mintha egy fonalgombolyag és egy kötőtű. A magasabbat Ottónak hívták, és Gertrudis királyné 
öccse volt. A kisebbet Biberachnak, és foglalkozását tekintve kóborló lovagnak mondta magát, 
vagy kicsit fellengzősebben, idegen szóval „lézengő ritternek”. Bár Biberach már egy ideje nem 
lézengett és nem kóborolt, mint egy kóbor macska. Ottóhoz csapódott, aki ura és parancsolója 
lett. Persze, Biberach nem azért maradt Ottó mellett, mert annyira kedvelte… Időről-időre hol 
ravaszabb, hol kevésbé ravasz cselekkel pénzt csalt ki tőle az úgynevezett „szolgálataiért”. De 
ezek a szolgálatok sem voltak valódi munkák, inkább tanácsoknak lehetett őket nevezni, amiket 
Biberach igyekezett úgy osztogatni, hogy ha balul sülnek el, ne ő kerüljön bajba. 

– Bocsánat, nem akartam a lábadra lépni – mondta a krumpli, vagyis Biberach.
– Semmi baj – ült le egy székre a répa, vagyis Ottó. – Azt mondtad, van egy terved, 

hogyan szabadulhatnánk meg Fülöptől.
Mivel Ottó nővéréből királyné lett, és ők gyerekkoruk óta versengtek egymással, most sem 

szeretett volna lemaradni, és elhatározta, hogy király lesz. Fülöp sváb király trónjára fájt a foga.  
– Igazság szerint több tervem is van, de most csak a legjobbat mondom el – telepedett le 

az asztal mellé a lézengő ritter, és bort töltött magának egy kancsóból. – Méreggel.      
– Honnan szerzek én mérget? – kérdezte Ottó. 
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– Ez sem adja már tovább a titkomat – suttogta Ottó. Ezután Gertrudis testőreihez 
ment, akik hatan voltak, mindannyian Merániából származtak, és hűségesek voltak a
királynőhöz meg az öccséhez. Ottó korábban elküldte őket, hogy négyszemközt beszélhes-
sen a nővérével. 

– Hozzátok ide Melindát! – adta ki a parancsot. Az volt a terve, hogy továbbáll a várból, 
és viszi magával az asszonyt is. Ez a hely nem volt többé biztonságos a számára.

– Somával és egy paraszttal elindultak a családi birtokukra – felelte a kapitány. 
– A csapat egyik fele menjen érte, és hozza utánam a határhoz! 

A másik fele velem jön!

– Már érzem! – mondta Biberach, és még jobban 
kihajolt. Ekkor elvesztette az egyensúlyát, és már zuhant 
is. Biberach annyira szerette az aranyat, hogy odaképzelte 

az erszényt, bár az ott sem volt. Hogy Ottóval most 
Biberach végzett-e vagy a saját pénzéhsége, ami egész 
életében irányította, azt már nehéz volt eldönteni, és talán 
nem is kellett.


