A kiáltvány
MINDEN POLGÁRNAK
Tudatjuk minden polgárral, hogy nem létezik semmiféle „vírus”, amelytől városunk
antik szobrai képesek lennének repülni: az emlékművek és a szobrok mozdulatlanok, és azok
is maradnak.
Bárkit, aki azt terjeszti, hogy Szent Márk Szárnyas Oroszlánja egy varázslatnak köszönhetően életre kelt, felforgatás, a lagúnák nyugalmának súlyos megzavarása és Velence
meggyalázására való felbujtás vádjával felelősségre vonunk.
A törvényszegőket bilincsbe verik, elhurcolják a Piombi börtönbe, a Hercegi Palota
sötét és nyirkos celláiba vetik, hogy ott várják az eljárást, ami nyilvánosan, a téren zajlik
majd.
Velence polgármestere
LSL

Előszó
A fenyegető Kiáltvány több mint kétezer példányát függesztették ki a szeptember 3-ai
éjszaka folyamán a lagúnák városának minden falára. Amikor felkeltek, a velenceiek nagy
része egyáltalán nem tűnt meglepettnek. Másrészt az új polgármester, Loris Sibilo Loredan
őrgróf (LSL) az elmúlt napokban már bejelentette, hogy drasztikus rendeleteket fog hozni. A
fáradt és megfélemlített emberek már hallani sem akartak arról az ezerszer is elátkozott márványszoborról.
Mégis volt, aki esküdözött, hogy látta, amint mozgatja a farkát, mások azt beszélték,
hogy a szeme különös, lilás, meg-megszakadó fénysugarat bocsátott ki, ami éjszaka megvilágította a Hercegi Palotát és a Szent Márk teret. De senki nem vette a bátorságot, hogy nyíltan
kijelentse, a Szárnyas Oroszlán szobra… él!
Persze, sokan jelen voltak a két hónappal korábbi, lármás jelenetnél, amikor a márvány
oroszlán hirtelen eltűnt egy meleg júliusi reggelen, majd néhány óra után visszatért, hogy elfoglalja helyét történelmi oszlopán. De valójában kevesek hitték el, hogy egy súlyos szobor
úgy tudjon repülni, mintha súlytalan lenne: mindezek alapján csak egy mágikus eseményre
lehetett gondolni.
A hihetetlen történet bejárta a világot, nagy felfordulást keltve a városban, és az előző
polgármester kénytelen volt lemondani hivataláról. Helyére nagy kapkodással Velence egyik
legjelesebb nemesét, LSL őrgrófot nevezték ki. Körülbelül ötvenéves, erős és határozott jellemű, sima és kicsit őszes hajú, eléggé nyúzott arcú, olajbarna bőrű és piszkos zöld szemű

ember volt. Az új polgármester elfogadta a megbízatást, mert – ahogyan mindenfelé beszélték
– egy nagyon gazdag velencei aranybányát ajándékozott neki ezért.
Az őrgróf, akit egy tucat gyanús személy támogatott, elsőként próbálta meg lecsendesíteni az indulatokat, és azonnal belefogott a rejtélyes események vizsgálatába. A szakértők
azonban, akik a világ minden tájáról érkeztek, hogy a különös jelenséget tanulmányozzák,
nem tudtak kielégítő választ adni. Csak egy tekintélyes angol professzor kockáztatta meg azt a
feltevést, hogy a Szárnyas Oroszlán megbetegedett egy „vírus”-féleségtől, ami az antik szobrokat fertőzi meg. Az elméletét, habár igen meggyőző volt, sürgősen elvetették, talán azért,
mert nem akartak ismét riadalmat okozni. Éppen ezért Loris Sibilo Loredan egy hosszadalmas
és izgatott hangulatú szigorúan titkos gyűlés után a legbefolyásosabb és legszolgálatkészebb
választópolgáraival kifüggeszttette a városfalakra a Kiáltvány példányait, remélve, hogy ezzel
minden vitának pontot tegyen a végére. És sikerült is neki… vagyis majdnem.
Valójában a rejtély, ami körüllengte a híres oroszlánt, továbbra is izgatta a velencei
gyerekek kíváncsiságát, akik nagyon is jól emlékeztek a márványszobor repülésére, és egyáltalán nem tudtak nem hinni abban, hogy az egy varázserejű teremtmény. Így ezután titokban
fantáziáltak tovább. Igen… csak titokban, mert minden alkalommal, ha valaki közülük nyilvánosan kezdett beszélni róla, elhallgattatták. Még a tanároknak sem volt kedvük ezt a témát
boncolgatni, főleg most, hogy kezdődik a tanév, és féltek, hogy az osztálytermekben varázslásról, alkímiáról vagy szigorúan tiltott témákról kell majd vitatkozniuk.
Ezért már csak egy megoldás maradt a gyerekeknek: hogy segítségül hívjanak valakit,
aki mágikus hatalommal rendelkezik. És ki mást, ha nem Nina De Nobilit, a Hatodik Hold
leányát, aki barátaival, Dodóval, Cescóval, Fioréval és Roxyval együtt a Gonosz ellen küzdött, hogy megmentsen egy fényből álló bolygót, amit Xoraxnak hívnak?

