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 1. Téli Mese: Sophia 

 

Volt egyszer egy öreg vadász, aki az erdő szélén élt egy özveggyel és a lányával. Jó vadász hírében állt, még ki is 

tüntették érte. De valójában mérhetetlenül kapzsi volt, és az emberek tartottak tőle.  Még az özvegy és a lánya is.  

Egy nap aztán amikor a Nagy Medvére indult vadászni, az összes vadász eltűnt a háta mögül. Észrevette ugyan, hogy 

egyedül maradt, de a dölyfös dac tovább űzte, és megtámadta a medvét. A medve megölte.  Senki sem vállalkozott 

arra, hogy a keresésére induljon az erdő mélyére, ahol a Nagy Medve élt. A lánya, Sophia indult el hát.  

Megtalálta az apja testét egy tisztáson, nem messze a sérült medvétől. Eltemette, és tisztes távolban letelepedett a 

medvével szemben. A medvét súlyos sebek gyötörték, és hangosan üvöltött a fájdalomtól. Sophia azonban nem 

mozdult. Megvárta amíg az üvöltés elnémul. Addig útifüvet szedegetett és alig észrevehetően araszolt a medve felé. 

A medve újból elbődült. A lány reszketett, de nem mozdult. Amikor a bőgés csitulni kezdett, még közelebb húzódott.  

A medve újra felbőgött.  

Lassan alkonyodott és Sophiának el kellett döntenie, hogy elindul-e haza az erdőn át, amíg ezt biztonságban 

megteheti, vagy kinn tölti az éjszakát a szabad ég alatt. A maradás mellett döntött. 

Lépésről-lépésre közeledett, és amikor a hold elérte a horizontot, már csak karnyújtásnyira volt a medvétől. A 

medvét ekkora már majdnem teljesen elhagyta az ereje. Sophia bátorságot gyűjtött, közelebb lopózott, és az útifüvet 

a sebeibe helyezte. A medve felnyitotta a szemét, de a sérülései olyan mélyek voltak, hogy többé már nem volt ereje 

bármilyen hangot kiadni. Ahogy a lányra nézett, Sophia meglátott a szemében valamit, amihez foghatót még 

életében nem látott. Galaxisok, csillagképek, egy egész univerzum tárult fel előtte. Ahogy megbűvölve nézte a 

csodát, egyre mélyebbre látott.  Az egész élő történelem, élet és halál körforgása, fény és árnyék, ezernyi csoda és 

rejtély játszódott le egyszerre a szeme előtt. Most értette csak meg, hogy mi az igazi jelentősége a Nagy Medvének. 

A szemein át képes volt kapcsolódni ahhoz az univerzumhoz, amely mindannyiunkat összeköt.  És minél tovább 

időzött a jelenlétében, annál mélyebbre jutott. Üstökösöket és planétákat láthatott meg.  

De amikor a nap első sugarai előbukkantak a hegy mögül, a medve becsukta a szemét. Még egyszer, utoljára egy 

nagyot sóhajtott és elhagyta testét. Sophia keze nyugtatóan pihent a kötésen. Az egész napot ott töltötte a Nagy 

Medve és az apja között. Lassan újra sötétedni kezdett. Amikor felállt már tudta, és értette: egy háború véget ért. A 

vadász és a Nagy Medve között lezárult a viadal, és ő egyikőjükét sem tudta megmenteni. De ahogy ott állt és 

felnézett az égre, valami új csillant meg előtte, amit még soha nem látott azelőtt. Ugyanaz a csillagállás, ami a Medve 

szemében ragyogott, éppen a feje felett tűnt fel. Fényes csóvaként világította meg az utat, hogy hazataláljon.   
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2. Téli Mese:   A próba 

 

Élt egyszer egy hölgy az erdőben, akit Grace-nek hívtak. Sokan Suttogóként ismerték, mert értette a természet 

nyelvét. Még az ősöktől örökölte a tudást, amivel megértheti a vadont, és remélte, hogy egy napon mindezt tovább 

adhatja a lányának.  

Szeretett visszaemlékezni azokra az időkre, amikor a nők összegyűltek a tűz körül az éj leple alatt. Énekeltek, doboltak 

és táncoltak, egészen addig amig a Nagy Medve megjelent. Ha szerettek volna tanulni tőle, a medve megtanította 

őket a szemével látni. Megadta nekik a látást, és a képességet, hogy az emberi érzékeik felett is érzékelhessenek. 

Megtanította őket, hogyan tágíthatják a képességeiket, és hogyan kapcsolódhatnak rá az állatok érzékszerveire. De 

ehhez a tudáshoz való hozzáférést mindig teszt előzte meg. Csakis azok kerültek kiválasztásra, akik kiállták a 

bátorság, akaraterő, alázat és türelem próbáját. Egyedül ők nyertek beavatást a különleges képességekbe. 

 

Grace jól emlékezett még arra az időre, amikor az ő tesztjére került sor. Abban az időben egy nagyon jó barátja súlyos 

beteg lett, és az egyetlen orvosság egy különleges virág volt, ami a hegy tetején nyílt ott, ahol a Nagy Medve élt.  A 

virág megszerzése csak a teszt egyik fele volt. Ha azt akarta, hogy a gyógyító meggyógyítsa a barátját a virággal, amit 

hozott, vissza kellett mennie a hegyre, és el kellett hagynia, akit szeretett. A döntés nem volt egyszerű. Elengedést 

tanított, és azt, hogyan bízzon egy nála hatalmasabb erőben.   

Amikor engedélyt kapott a visszatérésre, nem csak az újra egymásra találásnak örülhetett, hanem beavatottként is 

ünnepelték. Idővel pedig bepillantást nyert az erdő titkaiba és csodáiba. 

A mostani estén azonban, amikor felnézett az égre, ugyanazt a sugárzó csillagot látta, ugyanabban a szögben, mint 

ami akkor világított, annak idején, amikor ő átment a teszten. Tudta, hogy a lánya is kiállta a próbát, és a csillagok 

hazavezetik, hogy együtt ünnepelhessenek, és elkezdhesse a tanulást lépésről lépésre az ősi tanokba.  
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3. Téli Mese:   Út a hegyre 

 

Élt egyszer egy lány, akit Grace-nek hívtak. Elhatározta, hogy felmegy a hegyre, hogy megszerezze azt a 

gyógynövényt, amivel meggyógyíthatják a barátját. Nagyon készült az útra, minden apró részlettel számolt, még 

pontos térképet is készített.  

Amikor elindult még gyönyörűen sütött a nap, de amint beért az erdő mélyére, eleredt az eső. Minél magasabbra 

ért, annál mélyebbre csúszott vissza. Minél jobban erőltette, annál nagyobbat esett. Arra gondolt, hogy az erdő 

figyeli őt, és jól szórakozik az ügyetlen próbálkozásain. Az út, amit a térképen felvázolt magának talán tényleg a 

leggyorsabb és legbiztonságosabb lett volna, de ilyen viszonyok között képtelenség volt megtalálni; és nem tűnt úgy, 

mintha az eső alábbhagyna. Több napos eredménytelen próbálkozás után kétségbeesetten csúszott vissza egy 

hatalmas öreg Sequoia fa lábához. Ha visszafordul, azzal feladja. Ha erősebben próbálkozik, akkor valami ismeretlen, 

ősi forrás még mélyebbre húzza. Tudta, hogy amit véghez akar vinni, az jó, és azt is tudta, hogy meg kell történnie. 

Csak azt nem tudta hogyan. Az egyetlen út, amit ismert, elveszett. Az iránytű eltőrt. A térkép használhatatlan volt. 

Minden, amit tervezett csődöt mondott.  

Ahogy ott magába roskadva ült, észrevett valamiféle nyúl üreget a fa törzsénél. Az eső moshatta ki. De ahogy elhúzta 

a növényzetet, egy hatalmas barlang bejárata tárult fel. A barlang egy teljes gyökérrendszert fedett fel az óriási fa 

alatt. Talán az erdei állatok rejtekhelyeként szolgált, ezért volt elrejtve az emberi szemek elől. Az éjszakát a 

barlangban töltötte, és a sok kialvatlan éjszaka után álmot látott. Egy hatalmas medve adott életet hét kicsi bocsnak. 

És amikor a bocsok végre biztonságban voltak, Grace-re emelte meleg barna szemeit. ’Az út a csillagokhoz a 

zuhanással kezdődik. Hagyd a tervezést! Bízz az ösztöneidben!’ – Az üzenet világos volt, és a hang egész reggelig 

visszhangzott a fejében.  

Amikor felébredt, látta, hogy a járat a hegy felé eltorlaszolódott. A víz elmosta a hegyi csapást, de még azt az ösvényt 

is, ami visszavezethetett volna a faluba. Egyetlen út volt kifelé a barlangból, de az is vízzel volt tele. Ez viszont 

egyenesen a szakadékba vezetett. De a szakadék túl oldalán egy új, széles út rajzolódott ki egészen a hegycsúcsig.  
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Fotó forrás: Dasha Kond 
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4. Téli Mese:   A Szakadékban 

 

Egy napon Grace a szakadék peremén találta magát, és az egyetlen járható ösvény a szakadékon át vezetett. Pár 

Gorillát látott, akik segítőkészen nyújtották felé karjukat. Bízott a jószándékukban, de megragadták és a szakadék 

mélyére lökték. Még feleszmélni sem volt ideje, máris hajigálni kezdték rá a kókuszdiót.  

A támadás elől egy barlangban talált menedéket. Ahogy körülnézett, megdöbbenve látta, hogy a barlang zsúfolásig 

volt különféle fajú lényekkel, mindegyik fajtából a legszebb. Mind a kókusz-zápor elől menekült ide, és mindegyik 

szemében ott ült a félelem. A csuklójukon piros masni lógott. Némelyik gyümölcsöket hozott a verem közepén 

elhelyezett óriási etetőről. Mintha egy hatalmas terülj-terülj asztalkám lett volna a szakadék közepén, tele minden 

földi jóval. Viszont elvenni erről az asztalról csak azon az áron lehetett, hogy ha felvállalják a kókusz-záport.  

Grace egy sérült, síró teremtményt vett észre, és odahúzódott hozzá, hátha tud segíteni. Amikor a lény végre 

megnyugodott, ránézett és beszélni kezdett. 

-Tudom, hogy fájdalmasnak tűnik, de ez igazából a földi menyország. Mindenünk meg van, amit csak akarunk. Még 

az otthoniak is irigyelnek.  A támadásokat pedig gyorsan meg lehet szokni. És kérlek, a saját érdekedben, kezd el 

dicsérni a Szakadék Szellemét.  

-Jó, de ki a Szakadék Szelleme? És miért dobálják rátok a kókuszdiókat? 

-Senki nem tudja ki a Szakadék Szelleme. De időről-időre, azokat, akik nem követik a szabályokat, elviszi a Szellem. 

Egyszerűen nyomuk veszik. Követnünk kell a szabályokat, ennyi az egész. De cserébe mindenünk meg van. Azért ez 

nem olyan rossz. Csak hozzá kell szokni az ütésekhez. És amúgy is, ha összegyűjtöd a kókuszokat, és megtámadod 

vele a társadat, beengednek maguk közé és magas helyekre is eljuthatsz, és még meg is jutalmaznak érte.  

Grace csapdában érezte magát. Az álom, hogy valaha is feljuthat a hegyre, lehetetlennek tűnt. Tehetetlenül bámulta 

a barlangra pingált rajzokat. Igy telt az idő, amikor valami ismerős jelet vett észre a többi között.  Olyan volt az egész, 

mintha egy titkos kód lett volna, talán csillagállás rajza, amely az ég felé mutatott. Kísértetiesen hasonlított ahhoz, 

amit az előző barlangban látott. Ez volt az az ábra, amely felnyitotta értelmét, hogy találkozhasson a Nagy Medvével 

még a nagy fa rejtekében. Ráhelyezte az ujját a barlangrajzra, és végig húzta rajta egészen a sarkcsillag jeléig. Amire 

az ujja hegye megérintette a sarkcsillagot, a szíve megnyugodott. Érezte, hogy nincs egyedül.  
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Fotó forrás: Olga Barantseva  
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5. Téli Mese:   A szakadék fenekén 

 

Évek teltek el azóta, hogy Grace a szakadékba esett. Az egyetlen út a hegy felé valahogy a szakadékon át kellett, hogy 

legyen. De úgy tűnt, hogy csak azok jutnak fel a peremre, szintről-szintre haladva, akik hajlandók csatlakozni a 

Gorillák hitvallásához, és megdobálják a többieket.  

Volt egy másik furcsa szokás is. Időnként hiénák érkeztek, és szabad hozzáférésük volt a szakadék közepén 

elhelyezett bőségtálhoz, és szabad kezet kaptak arra is, hogy azt csináljanak a szakadékban ragadt lényekkel, amit 

csak akarnak. Úgy festett, mintha lett volna egy íratlan szabály a gorillák és a hiénák között. A gorillák megengedték 

a hiénáknak a korlátlan fogyasztást, és a pusztítás élvezetét, míg cserébe a hiénák védelmet biztosítottak.   

És azok a lények, akiket a hiénák megtámadtak a lakoma közben, ott maradtak sebesülten a szakadék közepén. Vagy 

meggyógyítottak magukat, vagy belehaltak a sérülésekbe. A másokon való segítés árulásnak számított, és a Szakadék 

Szelleme bosszulta meg. És az a pár lény, aki ennek ellenére segített, nyomtalanul eltűnt, senki nem tudta hová, és 

soha nem tértek vissza. 

Grace érezte, hogy az egyetlen módja a túlélésnek az összefogás, még akkor is, ha ez szabályszegésnek minősül.  

Megtalálta azokat, akik hasonló cipőben jártak, és csatlakozott ehhez a titkos hálózathoz. Rájöttek, hogyan tudják 

elterelni a vezetők figyelmét, amig segítenek a sérülteken. És a játék megváltozott. 

Úgy tűnt minden jó irányba fordult, amikor beütött a tragédia. Az egyik tüneményt, Grace barátnőjét vadászták le. 

Grace ledobta az álcáját, és hirtelen felindulásból megtámadta a hiénát. A hiéna megsérült, és minden szem Grace-

re szegeződött.  

A legmélyebb verembe lökték, és bezárták. De ez még mindig nem volt elég. Hírek érkeztek, hogy a beteg barátnője 

otthon, akiért az egész utat megtette, meghalt.  

Ez volt a vég. Sem múlt, sem jelen, sem jövő, sem remény. A harcnak vége volt. Semmi nem maradt. 

És a legmélyebb ponton egy árnyék kezdett vibrálni körülötte. És a verem legsötétebb sarkából a Nagy Medve lépett 

ki teljes életnagyságban. Ugyanaz a Nagy Medve, akit a barlang rajzokon látott, ugyanaz amelyikkel álmodott. Most 

ott állt előtte. De nem érzett félelmet. Pont ellenkezőleg. Teljes biztonságban érezte magát. Előre lépett, és mindkét 

karját a medve felé nyújtotta. A pillanat, amikor a Medve magához vonta, és kiterjesztette védelmező mancsát fölé, 

a megérkezés pillanata volt. Visszaért a gyökerekhez, vissza az anyaméhbe, ahonnan minden élet fakad. És valahol 

odabenn a mélyben hallotta, ahogy a medve a következőket mondja:  

’Kiviszlek innen!’ 
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Forrás: Dasha Kond  
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6. Téli Mese:   Az áttörés 

 

Minden olyan gyorsan történt. Minden mozdult, minden változott. Még mindig sötét volt a veremben, és úgy tűnt 

nincs kiút, mégis volt egy jelentős különbség. Az anyamedve vele volt. Grace megérzett valamit, ami erősebb volt a 

félelemnél. Felegyenesedett, és felült a medve hátára. A medve óvatosan felmászott a verem tetejéig. Áttörte a 

rácsot, és kivitte Grace-t börtönéből. A szakadék közepén találták magukat.  

A gorillák őrjöngésbe kezdtek, hatalmas hangzavar lett, és le-föl ugráltak a peremen.  

Grace leszállt a medve hátáról és felnézett a szabadság felé vezető útra. Aztán visszanézett a medvére. A medve 

bólintott. Grace visszafordult, és elindult a szakadék közepe felé. Egyenesen a sérültekhez ment. Közben a gorillák 

eszeveszett üvöltése visszhangzott a falakról. Egyenként ment oda minden egyes sérülthöz, és mindenben segített, 

amiben csak tudott. Ott állt az aréna közepén, teljesen egyedül és szabadon járt fel és alá. Mintha csak egy 

láthatatlan védőháló lett volna körülötte, ami nem engedte, hogy bárki is a közelébe férkőzhessen.  

A gorillák pánikoltak. Nem tudták mihez kezdjenek most. És ebben a zűrzavarban, kínjukban egymást támadták meg.  

Grace nem siette el. Teljességgel figyelmen kívül hagyta a gorillák háborúját. Csak a védtelenekre, és a sérültekre 

összpontosított. Mindet megnézte, majd mikor végzett, visszatért a medvéhez. Mindketten felnéztek az egymással 

verekedő gorillákra, majd elfordultak, és elhagyták a szakadékot a tiltott főbejáraton át.  

Egy uralom véget ért. Valami megrepesztette a félelem falát.  

A remény volt. 

A remény, hogy minden rendszer megdönthető, és megváltoztatható. 

A remény, hogy még a legsötétebb helyzetből is van kiút.  

Mindig van remény… mindig…  
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7. Téli Mese:   Útban az új világ felé 

 

Grace a szakadék túl oldalán állt. Az út a hegyre, amire oly régóta várt, megnyílta előtte és ott futott a lábai alatt. De 

valahogy más volt, mint ahogy elképzelte. 

Napfényesnek és könnyűnek ígérkezett. De a medve az oldalán arra emlékeztette, hogy számtalan rejtőző 

bonyodalom adódhat.  

És ott volt az árnyék is, amely, mint lidérc üldözte őt minden éjszaka. Mindig halk sírdogálás hangjával kezdődött, 

majd rémképek emlékeit hozta fel venne.  

Egészen egy viharos éjszakáig… 

Amikor a villám belecsapott a mellettük álló fába, felriadt álmából, de az álmában hallott sírdogálás tovább 

folytatódott.  Valahonnan a közelből jött. Halkan felállt és a zaj forrása irányába indult.  

A bozóton túl egy fiatal lány rejtőzködött. Ismerősnek tűnt, és ahogy jobban megnézte rábredt, hogy a szakadékban 

látta. Még a nevére is emlékezett. Sophiának hívták. A lány, a hatalmas világra tekintő szemekkel. Ő volt az, aki 

mindig egy kő mögé bújva figyelte a történéseket. Egy pisszenés nélkül lapult meg mindig, és igy lehetett tanúja 

észrevétlenül mindennek.  

Grace-el szökhetett ki, kihasználva a kitörést.  

Ismerte Grace-t is, és tudott róla mindent. Olyan volt, mintha Sophia lenne Grace emlékezete.  

Hogyan hagyhatná Grace őt hátra, hiszen ezzel a saját múltját is megtagadná. Az egyetlen út mód a folytatásra az 

volt, ha barátságot köt Sophiával. Meghallgatja, és átéli a történetét az ő szemén át, és elfogadja őt teljesen, minden 

tragédiájával együtt.  
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8. Téli Mese: Skarlát betű 

 

Hosszú és fáradságos út után Grace és Sophie végre megérkeztek álmaik földjére, a hegy tetején. Egy csodás kis faház 

állt az erdő szélén, éppen a faluba vezető út kapujában, és csak rájuk várt. Olyan volt az egész, mint egy álom. 

De a falu máshogy gondolta. Egy nő, aki egyedül utazik egy kislánnyal, és a szakadékból jön, minden tekintetben 

gyanús.  

Minden kedvességük és erőfeszítésük ellenére, folyamatos ellenállásba ütköztek. Csak elutasítást és hamis vádlást 

kaptak. És a következő reggelen egy skarlát betűt találtak az ajtóra pingálva. Mindenfelől nevetés hallatszott. Senki 

nem hallgatott rájuk, senki nem hitt nekik. A falunak megvoltak a saját szokásaik, és elutasítottak, mindent, ami nem 

illett ebbe bele. Ha Grace elültetett valamit a kertjében, másnapra kihúzták és széttaposták.  

Mintha egy égő bélyeg lett volna rájuk sütve, és bárhová mentek mérgező gyűlölet lángját érlelte.  

De volt mégis valami, ami csak az övék volt. A kitartásuk és bátorságuk kiállta már a próbát, most is ott állt erős 

bástyaként értük.  

Behoztak a faluba valamit, ami ritka volt. Egy olyan különös fényt, amit még itt sosem láttak. Egy olyan fényt, ami 

csak a legsötétebb helyeken éled fel.  

A szakadékban töltött idő nem veszett el hiába. Egy lecke volt arról, hogy bátornak és embernek kell maradni, még 

a legviszontagságosabb időkben is; és szeretetet mutatni még akkor is, ha senki más nem meri; még akkor is, ha 

megaláztatást vonhat maga után.  

Ez a fény romolhatatlan volt és egyre fényesebben világított. És ahogy a fény erősödött, úgy lett Grace kapcsolata 

egyre mélyebb a medvével. A szakadékból való kitöréssel kezdődött, és minden próbával egyre erősebbé vált. 

Valahogyan megtalálta a módját, hogy lásson és érezzen a Medve szemén át. És idővel kifejlesztette az érzéket, hogy 

saját belső hangján magához tudja hívni őt. És a medve csak erre várt. Végre elérkezett az idő, hogy bevezethesse az 

erdő titkaiba. 
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9. Téli Mese:   Az Észak kincsei 

 

Egyszer volt egy apró kis fa házikó az erdő szélén, éppen a falu kapujában, itt kezdte el új életét Grace és Sophia.  

Egyik éjjel Grace csodálatos álmot látott. Egy angyal látogatta meg és három drágakövet adott neki. Az első hét szögű 

volt, és arany színben fénylett. A második azúrkék volt, akár  a tiszta égbolt. A harmadik pedig smaragd zöld.  

A következő reggelen a Nagy Medve az erdőbe invitálta. Ahogy követték az ösvényt, egy hatalmas Sequoia fához 

érkeztek. Grace emlékezett amikor először járt itt, még az utazása elején. Emlékezett, hogyan talált menedéket a fa 

gyökerei között, és hogy itt élte át az első álmát a Nagy Medvével.  

Ahogy megközelítették a fát, a medve dörmögni kezdett, és hangjára hét kicsi bocs mászott ki a gyökerek alatti 

barlangból. Miközben a Nagy Medve Grace és Sophia mellett állt, a hét bocs szétszóródott körülöttük és játszani 

kezdtek. Ez volt az első alkalom, hogy Grace békére és harmóniára lelt. A szíve megnyugodott, és tudta, hogy minden 

rendben van a nagy egészben, és nagyszerű dolgok várnak rájuk.  

Már sötétedett, mire hazaértek, de még várt rájuk egy újabb látogató. Egy óriási madár szállt az ablakpárkányra. A 

gigászi szárnytollak a kék és azúr ezernyi színében játszottak.  Egy ragadozó madár volt északról. Grace kitárta karját 

a madár felé, és a madár leszállt a csuklójára. Amióta visszatért a medvebocsoktól, érezte, hogy egy új képesség 

született meg benne. Amikor a madár lehunyta szemét, Grace képes volt a madár szemével látni. Először csak 

egyetlen képet látott, egy távoli tájról felülnézetből. De ahogy egyre jobban összpontosított úgy jöttek sorban a 

képek, és egész nagy területeket látott be. Végig járhatta és megcsodálhatta Északot a madár szemén keresztül. A 

látvány lélegzetelállító volt. 

Éjfélre járt már, mikor végre lefekvéshez készülődtek. Grace fülét furcsa szólamok ütötték meg.  Mintha valamiféle 

altatódal szólt volna.  Az ablak alatt Daghda, a legendás félisten fia állt, és a csodahárfán játszott. Hangja gyógyító 

kenet volt Grace szíven. Grace csak ekkor értette meg igazán, hogy a repedések a szívén utat készítettek, hogy a 

szeretet ezeken a réseken át becsordogálhasson.  
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10. Téli Mese:   A vadász 

 

Élt egy vadász a faluban. Az a hír járta róla, hogy ő is a Szakadékban élt ezelőtt, de ahelyett, hogy a többieken segített 

volna, ő mindenáron a csúcsra akart feljutni. Még attól sem rettent vissza, hogy beálljon a Gorillák közé a saját 

bajtársait kókusszal dobálni. Azt is mesélték róla, hogy kizárták a Szakadékból, mert olyan kétségbeesve erőlködött 

a hatalomért, hogy még egy Gorillát is rávett arra, hogy kókuszokat lopjon a többiektől.  

Egyik nap megkereste Grace-t és Sophiet és segítséget kért tőlük a ház körüli teendőkhöz. Csak Grace gyanakodott, 

Sophie jó szándékkal volt iránta, mert emlékezett egyszer a völgyben elengedte őt büntetés nélkül.  

Amikor megérkeztek, legnagyobb meglepetésükre, a Gorillát is a házban találták. És ami még rosszabb, a Gorilla a 

bűvös hárfa tetején ült cinikus mosollyal. A hárfa, amit Grace az Észak ajándékaként kapott. És a támadás újra 

kezdődött. 

Grace úgy érezte, mintha a múltja kisértene. De ezúttal az ajtó nyitva állt, és Grace pontosan tudta, hogy a vadász és 

a gorilla egyetlen dolgot akarnak: figyelmet. De ezt többé nem volt hajlandó megadni. Megfordultak, és szó nélkül 

ott hagyták a házat. 

 

De ezúttal valami más is változott. A faluban híre ment mi történt, és a falu emberei összefogtak, Grace segítségére 

siettek, és visszaszerezték a hárfát. 

A vadász tobzódott, és felindulásában elhatározta, hogy megöli a medvét. Felment a legmagasabb hegy tetejére, és 

onnan vette célba a medvét hátulról. A medve a fájdalomtól felbődült, a vadász felé fordult és két hátsó lábára állt. 

A vádász megrezzent az üvöltéstől és elvesztette egyensúlyát. Zuhanni kezdett a hegy csúcsáról pont olyan mélyre, 

mint ahonnan régen kimászott. 

A medve óvatosan ereszkedett le a domboldalon a vadász után. Nem bántotta. Csak odatelepedett mellé. Mélyen a 

szemébe nézett, míg a vadász az utolsót lehelte és tekintete beleolvadt a medvéjébe. A csata ezzel végleg véget ért. 
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