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Hirdetmények

Egy elveszett ryhotot keresek, ami az egyete-
mi labor tulajdona. A kicsi, menyétszerű, tol-

las gazfickó igazi tréfamester. Habár csínytevéseit
senki sem értékeli igazán. Imádja a rendetlenséget, 
vackába hordani az elcsent tárgyakat, és tönkreten-
ni mások munkáját. Eldugja a leckédet, a tintádat és 
széthajigálja a szobádban a dolgaidat. Amint lehe-
tősége adódik rá, ĳesztgeti az embereket. Ha kelle-
metlenségeket észlelnél magad körül, vagy eltűntek 
holmiaid, kérlek, szólj nekem. Kérek mindenkit, 
hogy figyeljen arra hova lép!

Muros Licun tanársegéd

Adron havának negyedik napján különös 
balesetnek lehettünk tanúi. Alexih Rohn, 

Kiron Tessen és Zoe Riento felügyelet nélkül, ti-
tokban kísérletezgetni kezdett, amely a Házirend 
szabályzata szerint szigorúan tilos. A szabálysze-
gésre hamar fény derült, amikor a kollégium pad-
lásterének lezárt részében robbanások sorozata ráz-
ta meg a gerendaszerkezetet. A segítségükre siető 
professzorok és tapasztaltabb társaink odaérkezvén 
egy elkeseredett harcba csöppentek, ahogy a há-
rom kísérletezgető egy fékeveszett kísértetet próbál 
megállítani. Akkora már a fiatal adeptusok erejük
végén jártak és a padlás egy része teljesen megsem-
misült. Tanáraink néhány pillanat alatt visszaküld-
ték a Körforgásba a szellemet és a tűzet is eloltották. 
Alexih, Kiron és Zoe jelenleg a súlyos sérülésekkel 
fekszenek, büntetésükről még nem döntött a déká-
ni szék.

Dreina tercének első napján kezdetét veszi az 
őszi tanulmányi verseny. A többfordulós meg-

mérettetés során minden tehetséges és szorgalmas 
diák bebizonyíthatja, hogy évfolyamában ő a legki-
válóbb. A versenysorozat végén a legjobbak is össze-
mérhetik tudásukat. Az egynapos versenyek több 
tantárgy anyagát is lefedik, úgymint mágiaismeret, 
pszihasználat, számtan vagy diplomácia. Az évfo-
lyam győztesei egyhetes tanulmányi kirándulást 
nyerhetnek az ereni Grossahcba, ahol egy ősi város 
romjainak feltárásába segédkezhetnek. Az abszolút 
győztes pedig az ereni követséget kísérheti, akiket 
maga Ryin Echor gróf lát vendégül. Jelentkezni az 
évfolyam felelősénél lehet.

Doran városában a hírhedt Mathas Vellej bujkál. 
Az akasztófáravaló bitang valószínűleg Adron 

havában érkezhetett városunkba. Vellej lop, csal, ha 
kell és ha a szükség úgy hozza az emberöléstől sem 
riad vissza. Bűnlajstroma végtelenül hosszú. Körözik 
Ifinben, Pyaronban, Erenben, a Déli városállamok-
ban és Kadírban is. Hogy mi hozta Doran városába a 
veszélyes bűnözőt, nem tudni.
A negyven év körüli férfi, magas vállas ember, sötét
haját vakorcsban hordja és körszakállat visel. A Vi-
gyázók rendje nagy erőkkel keresi. Bárki, aki felis-
meri a képen látható férfit, azonnal szóljon a Vigyá-
zóknak. A különösen veszedelmes bűnözőt senki se 
próbálja maga elfogni!
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Mely mágiaformát kell használni az 
élholtak bebörtönzésére?

•Nekromancia
•Elemi mágia
•Asztrálmágia

A figyelem felkeltő Csettintés diszciplína, mely ha-
gyományt követi?

•Dawa
•Lar-dor
•Slan

A Lyhchar melyik mágia forma Kyr neve?

•Tűzmágia
•Mentálmágia
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A Merant-kelyhet ki készítette?

•Benefy Mar
•Solan Frein
•Warges Presym

Ashtor Siness mikor élt?

•Psz: 1215-1282
•Psz: 2562-2789
•Psz:12-55

Hogyan nevezik az Ugon-hegységben élő, tollas, vérszopó 
bestiát?

•Osor
•Uiqui
•Desin

Milyen különleges tulajdonsággal bír az Orrisi-kő?

•Világít a sötétben
•Évszázadonként megjelenik itt Morgena
•Meggyógyul, aki hozzáér
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Ilane átka 

A szépséges Ilane Mirovi átkával mind a mai 
napig ĳesztgetik a kislányokat és az eladó-

sorba lépő ifjú hölgyeket Abaszisszban, legfőképp 
Ifinben.
Hajdan a jóképű Tavid megkérte kedvesét, a gyö-
nyörű Ilanét, aki boldogan igent mondott a kérésre. 
Az ifjú pár előkelő házból származott, és ezzel a há-
zassággal a két család jelentős kereskedelmi ténye-
zővé válhatott volna a tengermelléken.
Ám a leánykérést borzalmas események kö-
vették. Ilane, ki tudja miért, virradóra elvág-
ta szülei és testvérei torkát, majd felszabdalta 
élettelen testüket. Másnap éjszaka pedig fel-
gyújtotta házát. Az őrült lányt, aki nem tudta 
megmagyarázni tetteit, nagybátyja vette szár- 
nyai alá. Raiwei gróf őrizet alá helyezte unokahú-
gát, és a legjobb kuruzslókat hívatta hozzá. Majd’ 
egy hónapi szörnyű bűbáj után, melybe két vajákos 
belepusztult, mikor Ilane véletlenül kiszabadult kö-
telékei közül, - nem beszélve a Thar véráldozatok-
ról - úgy tűnt Ilane meggyógyult. De mindenki té-
vedett. Az ifjú hölgy fejvadászokkal megölette az őt 
kínzó kirurgusokat, majd megmérgezte nagybátyját 
és nagynénjét. Raiwei újszülött dedjét pedig vízbe 
fojtotta. E szörnyű tettek után elszökött, sokáig hí-
rét se hallották. Egyszer aztán a Mirovi család másik 
ágát, a Denatokat érte támadás. A szomszédaikkal 
eddig békében élő házat saját parasztjai és hűbéresei 
koncolták fel. Később kiderült, a távoli őrült rokon 
tüzelte fel a csőcseléket. Ilane megállíthatatlan-
ná vált, és alig egy év alatt kiirtotta saját családját. 
Majd visszatért Ifinbe. Addigra kitanulta a gyilkolás
mesterségét és megnyúzott arcú hullákat hagyott 
maga után. Sokáig senki se értette miért éppen ne-
mes hölgyeket, urakat vagy ócska cselédeket választ 
öldöklő szenvedélye. Ráadásnak az áldozatok kö-
zött szerelme, Tavid is szerepelt. Végül Uwel egyik 
szolgája rájött: Ilane azoknak a vérét ontja, akiket 
egykoron szeretettet. Így mikor Ilane egy kedves 
barátnőjéhez tört be, már várták. A megtébolyodott 
lány olyan hevesen vagdalkozott az őrökkel, hogy 
észre sem vette egyre szaporodó és mélyülő sebeit, 
így végül belehalt a hadakozásba.
Állítólag mindezen iszonyatért egy boszorkány, 
Myryam Hylios felelős, aki magának akarta Ilane 
kedvesét, Tavidot. Ám a férfi Myryam helyett Ilanét
választotta, ezért a boszorkány elátkozta a lányt. 
Ám szerelmét Myryam nem akarta bántani, így mi-

kor Taviddal is végzett az őrült nemes-kisasszony, 
Myryam bánatában a saját szívébe tőrt döfött. Mond-
ják, Myryam szelleme nem nyugodott meg és azóta is 
visszajár. Ki tudja, melyik kisasszonyt átkozza el újra, 
hogy csillapítsa gyűlöletét…

De nézzük a tényeket. A  Mirovi család valóban 
eltűnt a történelem porondjáról. Tavidról, kinek 
vezetéknevét nem ismerjük és igen kedvelt név az 
assziszok között, nemigen tudunk semmit. Myryam 
esetében pedig egyenesen lehetetlen a nyomozás.
Mindazonáltal az eddig lejegyzett történeteket és 
bárdok regéi alapján Myryamot Mirként, Arynaként 
és Hayrinként is kereshetnénk. A hős szerelmes Ta-
vid pedig Flavin, Maven, Tharon, Thachvid, Gorkain 
és Perin néven is szerepel a legendákban. Ilane neve 
nem mutat ekkora változatosságot, néha Ivelének ol-
vashatjuk a regékben. 
A Mirovi család sosem foglalkozott tengeri keres-
kedelemmel, hiszen Lampryssa szelíd lejtőin terül-
tek el földjeik.  Az első lampryssai levéltár bejegy-
zések alapján 1885-1991-ig birtokolták szántóikat, 
Martis városa mellett. A tengert talán sose látták. A 
Miroviak egy igen véres belháborúban haltak ki, az 
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1991-es örökösödési háború során. A vesztes felet, 
LaqrionWelra (1935-1990) grófot támogatták, az akkori hely-
tartó, Gron Herqion (1920-2005) ellenében. Mindazonáltal 
egy kis oldalága a családnak, a Mrionkik még mindig békésen 
éldegélnek Chyelonban.
Igen valószínű, hogy a történet az ifini Wheron család szé-
gyenfoltjából táplálkozik. A Wheroniak még mind a mai napig 
gazdag, tengeri kereskedők, akik 2052-ben költöztek Ifinbe
egy tengerparti kisvárosból, Kheshosból. A történet szerint a 
vérfertőző testvérházasságból (Larina Wherion (2180-2243) – 
Belas Wherion (2178-2252)) született Imara (2195-2230), aki 
mindig is heves, fékezhetetlen leány volt. Elmebaja azonban 
csak később ütközött ki. Imara valójában egy lovászfiúba volt
szerelmes, ám szülei belekényszeríttették egy, a család szá-
mára kedvező házasságba. A 2215-ben kötött Raisen Wolltal 
(2187- 2273) frigy két gyermeket hozott a családba, Marthat 
(2216 -2220) és Lvart (2217-2220). Mikor a lány elméjét meg-
támadta a betegség és szerelme is elhagyta, 2220-ban megölte 
gyermekeit, majd hites urát is megpróbálta leszúrni, ám fér-
je erősebb volt nála. Mikor az asszony családja rájött, hogy 
Imarát nem lehet meggyógyítani, bezáratták egy elkülönített 
szárnyba, ahol élete végéig egy szolgáló látta el. 
Mindezek mellett ekkoriban két igen erős klán, a Fojtók és 
a Két tőr, irtotta egymást Ifinben. A klánok beférkőztek a
nemesség köreibe, és jelentős hatalommal rendelkeztek, ami 
sokaknak nem tetszett. Így a 2215-ös leszámolások követeltek 
némi nemesi vért is. Végül a Két tőr klán felszámolták.
Ezen tények tudatában találgathatunk, hogyan is született e 
rémisztő legenda.

Marine Hyll
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Toroni lángkór

A következő levél Tziddrolh cwa Req’eilar 
végzős diákunk tollából származik, amely 

egy igen különös betegséget ismertet.

Tisztelt Magisztrátus, 

Levelem, mit segédem révén az önök kezébe eljut-
tatok, egy furcsa, de tanulságos esetet tár fel Toron 
és csatlósainak cselszövéseiből. Mint mindannyian 
jól tudják, tavaly a Dal havában rejtélyes járvány 
szedte áldozatait a dwoonok határmenti falvaiban, 
de Ranil egyházának köszönhetően igen gyorsan 
és hatékonyan sikerült elfojtani a kitörni készülő 
pánikot. A testeket tisztító lángok közt adták át 
uruknak, a lelkek üdvéről is gondoskodva imáik-
ban.
Mire előző alkalommal a helyszínre értem, az idő-
járás és a papi tevékenység révén szinte minden 
nyom elveszett, egyetlen beteget sem sikerült ta-
lálnom, ami egyrészről remek dolog volt, másrész-
ről viszont a kutatás és a betegség valódi okainak 
felfedését tekintve végzetesnek tekinthető. A túl-
élők beszámolóira és a papok leírására hagyatkoz-
hattam csak, amikor elkészítettem a jegyzeteimet 
az esetről.
Hivatkoznék is erre a jelentésre, de azok kedvéért, 
akik nem olvasták volna, most röviden összefog-
lalom a betegség jellemzőit. Az emésztőrendszert 
támadja meg, onnan indul ki a kór, mely rövid idő 
alatt tör ki és a véráram útján eljut a test minden 
pontjára. A lappangási időről biztosat nem mond-
hatok, mivel nem voltam jelen a járvány kitörése-
kor, de a tünetekről sokkal többet tudunk.
Az első aggasztó jel a hirtelen magasba szökő láz, 
melyet alhasi görcsök kísérnek, és a beteg rövid 
idő alatt rengeteg véres székletet ürít. Eddig szin-
te semmiben sem különbözne egy egyszerűbb 
fertőzéstől, de innentől kezdődik csupán az ér-
dekes része a kór lefolyásának. A harmadik napra 
ugyanis a székelés elmúlik, a vérzés csillapodik, 
a magas testhőmérséklet azonban megmarad, és 
mellé puffadás, feszítő-szúró fájdalom társul. Fra 
Dectahtrun leírása alapján nem egy betegnél esett 
meg, hogy ez a folyamat a hatodik napon olyan 
szinten tetőzött, melybe a betegek belehaltak, sőt, 
legalább kéttucat esetben maga látta, amint a be-
tegek hasfala felreped, majd a végső kiáltással tár-
sulva a sebből kékes színű lángok csapnak fel, és 

percek alatt elemésztetik a szerencsétleneket.
Mint láthatják, nem egyszerű betegségről van szó, és 
az akkori járvány alapján a tudós főkkel értekezve 
Toroni Lángkórnak kereszteltük el ezt az ismeret-
len eredetű fertőzést. S hogy miért is említem meg 
most mindezt? Sokáig úgy hittem, elszigetelt esetről 
volt szó, mely négy falu népét pusztította ki, mielőtt 
megfékezték volna, és amilyen hirtelen felbukkant, 
olyan gyorsan meg is szűnt, hónapokig nem került 
elő újra a határmenti vidékeken.
Ám alig két héttel ezelőtt Erigow mellett, egy apró, 
a falakon kívül megépített fogadóban történt két 
riasztó haláleset. A kirendelt városőrök mellett a 
holttestekről gondoskodó Darton-papnak hála, ha-
marosan tudomást szerzett mindenről az Egyetem 
vezetősége is, akárcsak az Inkvizítorok Szövetsége, 
így szinte egy időben érkeztünk oda Fra Hrettiroul-
lal. A nagytiszteletű Kyel-papot évek óta ismerem, 
és bár olykor nehéz vele dolgozni, ezúttal meglepő-
en együttműködőnek bizonyult, legalábbis kutako-
dásaink elején.
Eddigre a vendégek és a kiszolgáló személyzet java 
része ágyban feküdt már, és dacára a gyógyító má-
giának, képtelenség volt lázukat és kínzó, feszítő 
fájdalmukat enyhíteni. Riasztó látványt nyújtottak, 
amint véres izzadtság csurgott végig a dinnyemére-
tűre dagadt hasfalukon. A szükséges eljárásokat vé-
geztük el, vagyis a rontás és betegségűző ábrákkal 
ellátott talárokban végeztük a vizsgálatokat segé-
demmel, Kyel áldását hordtuk eszközeinken, és sen-
kit sem engedtünk se ki, se be a fogadóhoz tartozó 
birtokról. Ám félő volt, hogy már elkéstünk, és jó 
néhány fertőzött egyén - tekintve, hogy a lappangási 
időről semmit sem tudtunk - eljutott a városba. Az 
inkvizítor közbenjárásával a város kapuit lezárták, 
de bizonyosságot így sem nyerhettünk.
Ezek után belekezdhettünk a ragály felszámolásá-
ba. Alig egy napunk maradt, vagy talán annyi sem, 
mielőtt a legsúlyosabb állapotban lévő betegeket 
elve-szítettük volna. Megérkezésünk után így is két 
újabb haláleset történt, ám mágiánknak köszönhető-
en a lángok nem törtek túl magasra, és maradt vala-
mi a pusztítás után is, ami új támpontokat adhatott 
a betegség megfékezésével kapcsolatban. Jómagam 
csak a kór nyomait kerestem, a holtakat vizsgáltam 
meg, míg Fra Hrettiroul és paptársai a gyógyítással 
foglalatoskodtak. Szükségem volt a tudásra, ezért a 
nekromancia tudománya által biztosított minden le-
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hetőséget számba vettem, és azokkal is segítettem 
kutatásomat. Az egyik új áldozat, egy ereni kardfor-
gató lelkét idéztem magamhoz, remélve, hogy még a 
környéken kering. Szerencsémre, előrelátó módon, 
magammal hoztam a szükséges kellékeket, és rendel-
kezésemre állt az áldozat porhüvelye az idézéshez. 
Kifaggattam mindarról, amit tett, amit evett vagy 
ivott az elmúlt három napban. Mélyebbre, tanulmá-
nyaim hiányossága végett, nem merészkedtem, de 
úgy hiszem, ez is pontosan elegendő volt.
Elengedtem a lelkét, és a Kyel - pap áldásával bi-
zonnyal végleg megpihent, akárcsak meggyötört 
teste. Tovább nyomoztam, és próbáltam a mágiám 
segítségével a kór forrásának nyomára bukkanni az 
egyetlen megmaradt holttest részletes vizsgálatá-
val. Az inkvizítorok sürgettek, de én alapos munkát 
akartam végezni. Már megérkezésünk után elláttam 
a két testet záró-rúnákkal, hogy a fertőzés legalább 
róluk ne terjedhessen tovább, így ezzel már nem kel-
lett késlekednem. A boncolás során óvatosan jártam 
el, megfelelő körülményeket próbáltam teremteni, 
és ennek segítségével kiderült, hogy a kék lángokért 
a belekből és a gyomorból felszabaduló gáz a felelős, 
mely idővel utat tör magának, kifelé a testből. Min-
den betegnél másfajta útvonalat képez, de az első 
tünetek megjelenése után legkésőbb hat, esetleg hét 
nappal halálossá válik a folyamat.
Eztán mana jelenlétét kerestem a testen, apró jeleket, 
melyet egy természetes fertőzés nem hagyhatna maga 
után, és sikerrel jártam. A detektáló mozaik, melyet 
Sarrha’lay adeptussal fejlesztettünk ki ismeretlen 
járványok forrásának felfedésére, ezúttal is remekül 
működött a Lángkór parazitájával kapcsolatban. Te-
hát bizonyossággal kĳelenthettem, hogy egy mági-
kus úton kifejlesztett ragállyal, a boszorkányhadurak 
egy újabb fenyegetésével álltunk szemben.  A belső 
szerveket megperzselte a kitörő gáz, de valamennyi-
re  még felismerhetőek voltak. Ekkor döbbentem rá, 
mennyire aljas a betegség, hisz a végsőkig gyötri ál-
dozatait, majd szinte minden árulkodó jelet elpusztít 
maga után, ami segíthetne a leküzdésében. Persze, 
ezalatt már jó néhány újabb esetet észlelhetünk, és 
lappangva, lopakodva törhet be akárhova, hatalmas 
pusztítást végezve a felkészületlen, gyanútlan polgá-
rok közt. Felhasználva a kardforgató emlékeit, és a 
tényt, hogy a belekből indul ki a kór, felállítottam 
az első, megalapozott teóriámat, és nekiláttam, hogy 
megtaláljam a felelőst. Újabb gyászszertartás vette 
kezdetét Fra Hrettiroul vezetésével a fogadó hátsó

udvarán, míg én a pincében kutakodtam tovább. Úgy 
gondoltam, mivel többen is megbetegedtek egy idő-
ben, nem egy fertőzött személytől indult ki ez a jár-
vány, hanem egy külső forrásból eredt, mellyel mind 
összefüggésbe hozhatók valahogy. Esetünkben, talán 
mind ettek vagy ittak belőle. Az idő szorított, így sok 
találgatásra nem maradt időm, az idegen emlékek 
alapján néztem át a felhalmozott étkeket.
Az inkvizítor egyre elkeseredettebben küzdött, hogy 
életben tartsa a betegeket, mert Kyel áldása is hatás-
talan maradt, és végső megoldásként felvetette, hogy 
égessük fel a helyet, romboljuk porig, majd szentel-
jük fel az egészet, hogy a holtak békében nyugod-
hassanak, de én nem akartam elfogadni ezt a lehe-
tőséget. Bár tudtam, igaza van, így ha semmire sem 
jutok, kénytelenek leszünk tűzzel elfedni a Lángkór 
nyomait. Viszont a pincében, a kevéske hordó közt 
olyasmire bukkantam, ami megfordította a betegség-
gel folytatott küzdelem menetét.  
Ahol a szakrális mágia, a hit falba ütközött, ott a jó-
zan ész és a logika sikerrel járt. Egy apró hordóban 
dwoon harmatborra akadtam, melyből jócskán hi-
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ányzott már.  Emlékeim szerint azon a vidéken, ahol 
a Lángkór először feltűnt, hasonló borokat készítet-
tek békeidőben. Rövid töprengés után ismét a fürké-
sző mágiával próbálkoztam a folyadékon, és felléle-
geztem, amikor ráleltem a mágikus parazitára.
A járvány forrását tehát megtaláltam, de a gyógyírt 
még mindig nem ismertem. Odafent már elkezd-
ték kiüríteni a fogadót, a papok feladták a harcot a 
kórral. Én a harmatborra összpontosítottam minden 
figyelmem, mert a nedűben sokkalta erősebben érez-
tem a Lángkór jelenlétét, mint a holttesten. Logikus 
volt, hisz a lángok még nem tették ki pusztító hőjük-
nek a kórokozót. 
Ezek után következett csupán a neheze. A fürké-
sző rajzolattal végeztem a további detektálást, hogy 
pontosan megleljem a Lángkórt, míg az átalakító és 
destruktáló rúnák segítségével reméltem erősebb ha-
tást tenni rá. Talán az idő rövidsége miatt nem si-
került a fertőzés mágikus szerkezetét megváltoztatni, 
csupán az összetartó energiáit szétoszlatni, és ezáltal 
elpusztítani a parazitát. Mire végeztem, a segédem 
már mellettem járt, és kérlelt, hogy hagyjam abba, 
mert Fra Hrettiroul elrendelte a hely felperzselését, 
és ideje lenne elhagynunk a fogadót. A bort még ma-
gunkhoz vettük, és sietve távoztunk. Természetesen, 
a rajzolatok mágikus telítését megszűntettem, a rúnák 
vonalát a megfelelő helyen megtörtem,  nehogy a tá-
rolt mana elszabadulása túl nagy rombolást végezzen. 
Végül a Lángkór újabb tizenkét halottat szedett há-
rom nap lefolyása alatt, de legalább most már tudjuk, 
honnan is ered, és miként lehet megfékezni, ismert-
té vált a kór mágikus mintázata. Az újfajta fürkésző 
mozaiknak köszönhetően mostanra minden adeptus 
könnyedén képes detektálni, és talán hetek, hónapok 
múlva kellő tapasztalattal rendelkezünk majd ahhoz, 
hogy ellenszert dolgozzunk ki. A harmatbor tőkéit 
felégették Ranil papjai, köszönhetően Fra Hrettiroul 
közbenjárásának, igaz, jómagam szívesen vizsgálód-
tam volna tovább ott is, de sajnos az inkvizítorok hal-
lani sem akartak róla, mondván, hogy mielőbb meg 
kell szüntetni a veszélyt.

Maradok mélységes tisztelettel:

Tziddrolh cwa Req’eilar
A Nekromancia adeptusi rangjának kandidátusa

A Dorani Mágiatudományi Egyetem végzős hallga-
tója.
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Nalron Serander naplójának újabb részletét ol-
vashatjátok, melyben Sheral egy különös tit-

kának feltárásának lehetünk tanúi. 
Az itt ismeretett eset kivizsgálása folyamatban van. 
Az ügyben a nyomozást két adeptusunk végzi el. A 
feltárás eredményeit a későbbiekben nyilvánosságra 
hozzuk. Nalron novíciust azonnali hatállyal visz-
szarendeltük, és kutatásait más vidékeken folytatja. 
Ám naplóját a rendelkezésünkre bocsátotta.

„Egy hete utazok a hegyek között, és néhány keres-
kedővel is találkoztam. Szerencsémre ők nem vetik 
meg a külvilági nemesfém pénzt, így hát jelentős 
mennyiségű bundát vásároltam tőlük, mivel ez az 
egyik legjobb fizetőeszköz a Sheral jeges bércei közt.
Arel is megkímélt a viharoktól, így a vártnál gyor-
sabban érkeztem Kövesút városába. Néhány napot 
eltöltöttem itt, a Tüzes Kiméra fogadóban. Megle-
hetősen nagy város a hely zord viszonyainak ellené-
re. Pyarronból települtek ide bányászok, hogy a leg-
erősebb sziklákból faraghassák meg a pyarr erődök 
alapjául szolgáló építőköveket. Mostanra kivívták 
függetlenségüket a helyiek, és Ynev-szerte szállítják 
a gránitot. Mindezek mellett a pár évtizede felfede-
zett gyémánt bánya is hozzájárult a fellendüléséhez. 
A lakosság egy kis részét törpék teszik ki, talán még 
a pyarroniakkal érkeztek ők is. Feltehetőleg hama-
rosan felfigyel rájuk egy nagyobb hatalom, és meg-
próbálja megkaparintani magának a gyémánt lelő-
helyet, de a helyiek nem mondhatóak védtelennek. 
Kövesutat hatalmas fal veszi körül, és a helyi férfiak
ereje vetekszik a legjobb harcosokéval, ami nem is 
oly meglepő a megerőltető munka láttán. Öt kísérőt 
fogadtam fel itt, akik pár ezüstért elkísérnek a Sheral 
lábaihoz, a biztonságos, forgalmas kereskedő utakig. 
Holnap hajnalban indulunk. A városban még egy 
térképhez is sikerült hozzájutnom a környékről.
Napkelte előtt már készen álltam az indulásra és a 
bérenceimben sem kellett csalódnom. Pár óra alatt 
már magunk mögött tudtuk az első kis falvat is. Az 
utazótársaim nem túl  beszédesek, és ennek kivált-
képp örülök. Délben megálltunk pihenni egy órára, 
és a mára tervezett útnál sikerült jóval többet ha-
ladnunk. 
A mai nap meglehetősen fárasztó volt, még egyszer 
áttanulmányozom a térképet,  ami eddig kiváltkép-
pen pontosnak bizonyult a látszólagos kora ellenére. 

Sherali útinapló
2. rész

A napot felhők takarják, és komótos tempóban hala-
dunk. A térképen találtam egy rövidebb utat, és ami-
kor említést tettem róla a kísérőimnek, azon nyom-
ban heves tiltakozásba kezdtek a rövidítést illetően. 
Egy órámba került, mire pár értékes információt 
kicsikartam belőlük a völgyet illetően. A hegyi em-
berek csak Rettenetek völgyének nevezik. Állítólag 
démonok kísértik meg az arra járókat, és válogatott 
kínzásokat élnek át az itt keresztülhaladók. Fel-
keltette az érdeklődésem ez a völgy, tehát megvál-
toztattam az útvonalunkat, és az embereimnek azt 
mondtam, egy nagyhatalmú varázsló vagyok, aki a 
völgy ügyét hivatott kivizsgálni, és a démonokat kell 
elűznie…
Egy különös faluban álltunk meg pihenni. A falu 
régóta elhagyatott, és ami igazán furcsa volt, hogy 
az egyetlen járható út, ami a völgybe vezet itt ha-
lad keresztül. Nyugtalanító, hogy sehol egy tábortűz 
nyoma, amit utazók hagytak. Általában rablóbandák 
használják ki a babonákat, de itt életnek semmi nyo-
ma sem volt. Nem mintha a fosztogatóknak jobban 
örülnék, de azok legalább szemmel láthatóak, és van 
anyagi testük. Találtam egy érdekes dombot a falu 
kellős közepén, és nem tudom mi célja lehet. Nem 
valószínű, hogy temetkezési hely, hisz jelöletlen és 
a falu közepén áll, tömegsír is csak akkor lehet, ha 
valamiféle fertőzés végzett a helyiekkel. Habár a falu 
felégetése lett volna a legbiztosabb mód a kór meg-
előzésére. Mivel nem találok logikus magyarázatot 
a domb létezésére, megvizsgálom a tartalmát. A kí-
sérőim igen nyugtalanok; jobb, ha a tudtuk nélkül 
végzem el a feltárást.
Abban a faluban láttam hasonlót legutóbb, ahol a 
különös gyógyerejű virágot találtam. Egy félgömb 
emelkedik ki a földből. Az előzővel ellentétben ez 
sértetlen. Rúnák díszítik, melyek közül meglehető-
sen keveset ismerek. Egy név áll ezen is. Ugyan az a 
név: „Harlander” áll ezen is. A fél napom a kő pontos 
lerajzolására, és leírására fordítottam, és azt kell, hogy 
mondjam, a készítője igen széleskörű ismeretekkel 
rendelkezett a varázslás tudományában. A rúnák egy 
részét illetően tévedtem, mivel meglehetősen díszes 
írásmódról van szó esetükben. Az alapkőbe vésve ez 
áll: „Harlander úr birtoka ez, ki háborgatja szörnyű 
halállal lakol.” Ez minden, amire rájöttem, úgy hi-
szem, ha tovább haladunk újabb titkokra is fényt 
deríthetek. Két  hosszú, meneteléssel teli nap után 
érkeztünk meg a völgy szélére.  A kísérőim legye-
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nek bármilyen marcona emberek, úgy remeg-
tek a félelemtől, mint egy öreg anyóka. Persze 
azonnal visszanyerték a bátorságukat, amikor 
a tenyeremből hatalmas fényár indult útnak 
a meredélyen keresztül. A Rettenetek völgye 
távolról nézve egy kis füves pusztaság, néhol 
pár fa tarkítja a hosszan elnyúló szürkészöld 
síkságot. Úgy két napba kerülhet keresztül 
jutni rajta. Az idő tiszta, és a nap is most delel, 
az ebédet elfogyasztottuk. Hamarosan indu-
lunk…
Beköszöntött az éjszaka. Húsz mérföldet te-
hettünk meg a völgyben. Eleinte alig tudtam 
lépést tartani a hordárokkal, majdhogynem 
futottak, de egy óra eseménytelen rohanás 
után lelassítottak. Kifejezetten kellemes hely-
nek mondható a Rettenetek völgye, úgy tűnik 
megint egy helyi babonával van szerencsém 
találkozni, de a sötét éj a szellemek órája, és 
még nem is vagyunk túl mélyen a völgykat-
lanban.
Borzasztó éjszakám volt. A kísérőim asz-
szony módjára sikoltoztak, és minden árny-
tól megĳedtek. Szörnyetegekről beszéltek, és
Dartonhoz imádkoztak a lelkük nyugalmáért. 
Én nem tapasztaltam semmiféle „démoni” je-
lenlétet. 
Napközben is folytatódott a lidércnyomás. 
Így hát hamar meg kellett állnunk. Minden 
általam ismert módon megvizsgáltam a kör-
nyezetünket, de csak halvány mágia nyomait 
érzékeltem, és némi nehézség árán, de sikerült 
felfednem, egy vékony szálat valami erős má-
giaforrás és az embereim mentális teste között. 
Pár órába telt, de minden emberemre kiter-
jesztettem elmém védelmét, mivel a mentális 
fonalakat csak rövid időre tudtam elszakítani. 
A hallucinációknak vége, de kíváncsi vagyok 
a forrásukra. A térképemen feltüntettek a 
völgyben egy bányát, vagy barlangot, talán ott 
megtalálom a titok nyitját.
A barlang szájánál ülök éppen, nemsokára 
felállítják a sátrakat, amíg én bemerészkedek 
a barlangba. Életnek semmi nyoma és lég-
mozgás sincs a kĳáratnál. A hőmérséklet sem
különbözik a külvilágéttől, tehát nem mély a 
barlang és a térkép szerint ez az egyetlen be-
járata. Egy óránál nem tarthat tovább a fel-
derítés. A segítőim ide már nem kísérnek el, 

legalább addig sem lesznek láb alatt.
Még a barlangban vagyok. A mérete valóban elenyé-
sző, alig egy fertályórát haladtam befelé, és egy nagy 
terembe jutottam. Az út még tovább is vezethetett, 
de hatalmas sziklák zárják el. A terem teljesen üres a 
közepén elhelyezkedő kőtömböt leszámítva. A hallu-
cinációkat okozó varázslat egyértelműen innen ered. 
A manaháló különös csomópontja ez. Azonnal neki-
látok a kőlap megtisztításának…
Hat órája dolgozom, és amit találtam, felettébb külö-
nös, hatalmas mágia forrása. Bár a rúnamágia terén 
az ismereteim túlontúl hiányosak, de sejtem, hogy 
mivel állok szemben. A kőlap valaha szabályos kör 
alakú volt, mára viszont a szélei megkoptak. Az egyes 
rúnák körkörös elrendezésben vannak felróva.  Kö-
zépen egy számomra ismeretlen jel, és sehol nem ta-
láltam rá utalást. A belső pontot hét kör övezi, és a 
köríveken kisebb rúnakörök találhatóak, amelyeket 
ki lehet emelni a helyükről. Az biztos, hogy az em-
berekben keltetett rettegéssel védi a helyet, de ez egy 
sokkal összetettebb eszköz. A részletes jegyzetek már 
több tucatnyi oldalt foglalnak el a füzetemben, és 
még alig írtam le bármi lényegeset. Néhány alakza-
tot biztosan tudom, hogy láttam már, ezért a régebbi 
jegyzeteimet újra átolvasom. Néhány napot biztosan 
itt fogok tölteni. Az ismerős rúnákra könnyedén rá-
akadtam, és a legnagyobb meglepetést az okozta, 
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 hogy a középső rúnának hitt alakzatot is láttam már. 
Méghozzá a faluban, ahol azt a különös sziklát felfe-
deztem. A Harlander nevezetű férfi kézjegye találha-
tó a kő közepén. A másik jelet is azon a kövön láttam, 
úgy gondolom a falu jelölésére használt szignum 
volt. Mivel elméleti úton nem tudhatok meg mást a 
rúnaasztal működéséről így a tapasztalati úthoz kell 
folyamodnom. 
Próbaként az általam is ismert falu jelével ellátott 
követ, egy üres nyílásba helyeztem az asztalon. 
Éreztem, ahogy a manaháló megrezdül, majd mintha 
kiszakítottak volna a testemből, zuhanni kezdtem. 
A következő pillanatban a faluban látott félgömböt 
láttam meg, aztán ĳedtemben elrántottam a kezem
a rúnáról, és ismét a barlangban találtam magam. 
Egyértelmű: valaha a környék ura egy varázsló volt, 
és gondoskodott a védelméről, valamint a tulajdonát 
is szemmel tartotta. Több kísérletet nem végzek, be 
kell látnom az előző is ostobaság volt, könnyen az 
életembe kerülhetett volna. Megvárom, amíg tapasz-
taltabb mestereim vizsgálják meg a helyet…
Kora reggel indultunk útnak, és meg sem álltunk, 
amíg el nem hagytuk a völgyet. Végig olyan különös 
érzésem volt, mintha valaki a távolból figyelne, de
elmém pajzsait mégse érte semmiféle támadás. Néha 
még az az abszurd gondolat is felmerült bennem, 
hogy Harlander, bárki vagy bármi is legyen, még 
köztünk jár. „

Az alábbi részletet eleinte nem akartuk  nyilvános-
ságra hozni, de az eset feltárása már folyamatban 
van, így már bátran az egyetem nyilvánossága elé 
merjük tárni a napló ezen részleteit is:

„Eltelt három nap amióta kĳutottunk a völgyből.
Azóta egy újabb faluban találtam meg a titokzatos 
félgömböt. Le kell írnom, hogy pontosan mi történt 
a barlangban, mielőtt bárki a kivizsgálására indulna.  
Igen, nem írtam le mindent, ami odabent történt. 
Álljon hát itt annak az éjszakának minden jelentős 
történése, amit bent töltöttem:
Épp az egyik kiemelhető rúnakövet vizsgáltam, ami-
kor rám tört az a különös érzés, hogy nem vagyok 
egyedül. Úgy gondoltam, hogy az egyik kísérőm me-
részkedett be a barlangba, tehát megfordultam, hogy 
kiküldjem.  Amikor megpillantottam, megrémültem, 
és alig tudtam parancsolni a lábaimnak, hogy ne ro-
hanjak el a barlangból, el a völgyből, ki a Sheralból… 
A kíváncsiság győzött, és maradtam.  Harlander állt 

velem szemben. Nem tudom, hogy miért, vagy ho-
gyan, de tudtam, ő az. A szemei tejfehéren ragyog-
tak, mélyen ültek a szemgödrében. A bőre, akárcsak 
a haja, hamuszürke volt. Az arca az egyetlen, ami 
emlékeimbe égett, de ez is oly bizonytalan, mint egy 
álom. Ajkai groteszk mosolyra húzódtak félelmem 
láttán. Úgy éreztem, perceken keresztül néztem far-
kasszemet a tűhegyes fogak tengerével, mire szóra 
nyitotta a száját. A kinézeténél, csak a hangja volt 
rémesebb, túlvilági hörgésként törtek elő torkából 
a szavak. Értettem a nyelvet, amin megszólalt, de 
nem fogtam fel a mondandóját, mindössze néhány 
töredék jutott el elmémig. Menekülni akartam, de 
képtelen voltam. A démoni hangok hosszan vissz-
hangoztak a fejemben. És éreztem, ahogy a lény ujjai 
a torkomra fonódnak.
Másnap reggel a táborunkban tértem magamhoz, 
alig tudtam lábra állni az iszonyatos fájdalomtól. Ne-
hezen kaptam levegőt. Az embereim közül ketten 
elmenekültek. Azt mondták önkívületi állapotban 
rohantam ki, és láthatatlan szörnyekkel hadakoztam. 
Azóta tanulmányoztam a jegyzeteim, és felfedeztem 
pár jól elrejtett varázslatot. Csak félelem, és hasonló 
elmére ható mozaikok voltak a rúnakövön…” 

Nalron Serander
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Erume Heron naplója
I. Ilanori utakonApám közel egy évszázaddal ezelőtt Sirenar 

utazó nagyköveteként járta be Észak-Ynev 
jó néhány országát, szövetségeseket és ellenségese-
ket egyaránt. Megfigyeléseit, tapasztalatait naplóban
gyűjtötte össze – a maga szórakoztatására, a kellemes 
emlékek felidézése végett és azért, hogy magam is 
okulhassak belőlük. Úgy vélem azonban, hogy eze-
ket az írásokat – ha hiányos formában is – meg kell 
osztanom mindazokkal, akik, hozzám hasonlóan a 
Dorani Egyetem diákjai, hiszen rengeteg olyan hasz-
nos dolgot tartalmaz, ami része a kontinens kultú-
rájának, történelmének, ugyanakkor a tananyagban 
nem szerepel. A naplóból kimaradtak azok a rész-
letek, amelyeket diplomáciai szempontból hátrá-
nyosnak éreztem közölni. Az érthetőség kedvéért a 
dátumozást átírtam pyarroni időszámítás szerint. 

„P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Zivatarok hónapjának 
negyedik napja

Ezt a pár oldalt visszamenőleg írom. Emberi szokás 
ez a napló, de bevallom, engem is szórakoztat. Gya-
nítom, hogy amúgy is annyi élményben lesz részem, 
amennyire még az én elmém sem képes emlékezni. 
Igyekszem mindent lejegyezni, amit fontosnak vagy 
éppen érdekesnek találok. Kezdjük…
Ma hagytuk el Sirenar még biztonságos peremvidé-
két. A mágusok egészen idáig kísértek – nem kockáz-
tatták a térkapu megnyitását az erős védelem alatt 
álló erdőben. Ilanor még így is messze esett innen, 
az út pedig veszélyes volt, hiába rendeltek mellém 
a rehynnek két tapasztalt fegyverforgatót. Csend-
ben vártuk, hogy a varázstudók hozzákezdjenek az 
előkészületekhez. A nap már magasra hágott, mire 
egyikük intett, hogy indulhatunk.
- Már várnak titeket!
Utunk a térkapun át, mint mindig, leírhatatlan volt. 
Hatalmas erő szippantott be bennünket, hogy a lel-
kem majd’ kiszakadt a testemből. Ami csupán egy 
pillanatnak tűnt, a valóságban több hónapnyi uta-
zásnak felelt meg. Az örvény egyszer csak kilökött, 
én pedig fuldokolva kapkodtam levegő után. 
Az ilarok vezetője, Ero Hayim saját, az én fülemnek 
kissé harsány és pattogós nyelvén köszöntött, majd 
elismételte ervül is. Biccentettem köszönetképpen 
és az erv szokásoknak megfelelően felé nyújtottam 
a jobbomat. Szépmező, ahogy a helyiek nevezik ha-
zájukat, éles ellentéte Sirenarnak. Három oldalról 

tenger határolja, maga az ország pedig egy végtelen, 
füves sztyeppe, amit élesen szel ketté a Chuin rohanó 
árja. A harcosok, akik komor arckifejezésük ellené-
re szívesen szóba álltak velem, arról meséltek, hogy 
szinte minden nap esik az eső. Ennek ellenére most 
száraz volt a föld ott, ahol elhaladtunk, végig a folyó 
mellett. Állatokkal nemigen találkoztunk, de néha 
hallottam, amint neszeztek a fű között, vagy a nagy 
ritkán felbukkanó lomberdőkben. Dorian még jó két 
óra járásra feküdt tőlünk, ezért megálltunk egy falu-
ban pihenni. A helyiek tartózkodóan, de nem ellen-
ségesen viselkedtek velünk. Valószínűleg még sosem 
láttak elfet, de hallottak már rólunk. Egyszerű embe-
reknek látszottak, mind öltözködésükben, mind éte-
leiket tekintve. Rozskenyeret és kristálytiszta vizet 
tettek elénk az asztalra. Éhesen láttam neki az étel-
nek, ami végre mosolyt csalt vendéglátóink arcára. 
- Ilanorban rengeteg kisebb-nagyobb patak és folyó 
akad – mondta az egyik harcos, akit Ero Hayimnak 
hívtak. – Eső, és északon, a Peratlon-hegységben szü-
lető források táplálják őket. A legnagyobb a Chuin, 
ami mellett mi is haladunk, egészen a fővárosig vezet 
majd bennünket.
- Miből élnek itt az emberek? – kérdeztem. – Úgy 
látom, a földet csak elvétve művelik meg.
- Állattenyésztésből, a tengerpartiak halászatból. Az 
erdősebb vidékeken vadászatból és méhészetből. So-
kan foglalkoznak lótenyésztéssel, majd később mu-
tatok néhány ménest. Ezek a falvak látják el Doriant 
élelemmel – elsősorban hússal, de a kertgazdasá-
gokból azért zöldségek és gyümölcsök is kerülnek a 
piacra.
Kérésemre aznap már nem indultunk tovább. Az 
eső is cseperegni kezdett, így nem láttam értelmét a 
sietségnek. Egy kis házikóban szállásoltak el engem 
és két testőrömet. Nem kellett veszélytől tartanunk; 
a család, amelyik befogadott minket éjszakára, igen 
vendégszeretőnek bizonyult, és sok helyitől eltérően 
tűrhetően beszélte a közöst.

P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Zivatarok hónapjának ötö-
dik napja

Másnap még mindig szemerkélő esőben indultunk 
tovább. A Tanács és az országot irányító öt thán 
mára várt bennünket Dorianba, hogy az egyre kiéle-
ződő politikai helyzetet megvitassuk. Félő volt, hogy 
újabb Zászlóháború robban ki, amire azonban még 
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nem álltunk készen sem mi, sem az ilarok.
Dorian igen kellemes meglepetést okozott: a házakat 
jórészt fából építették, csak elvétve használtak kö-
veket. Bár díszítésük és faragásuk jelentősen eltért a 
sirenari építményektől, a maguk szerény és egyszerű 
módján mégis elismerést ébresztettek bennem. Még 
soha nem találkoztam olyan embernéppel, amely 
ennyire közel állt volna a természethez. A várost ha-
talmas, zöldellő parkok és sebesen futó csermelyek 
– amelyek a Doriant kettészelő Chuinba ömlöttek 
– tették még szebbé és lakhatóbbá. Az utak építésé-
hez is a természetet utánzó kőtömböket használtak, 
mellettük hársfasorok töltötték meg édes illatukkal 
a levegőt. Lombjaik között parányi madarak fész-
keltek, és jó pár mókust is láttam. A várost néhány 
kisebb-nagyobb, ovális tér szabdalta fel, olybá tűnt, 
mintha több apró faluban jártam volna. A házak sem 
egyforma magasságúak voltak, hanem szabálytala-
nul váltakozva épültek, tetejük fából és szalmából 
készült. A piactér – a többi észak-ynevi nagyvárostól 
eltérően – kívül esett a városmagon, majdhogynem 
Dorian szélére került. Ero Hayim elmondta, hogy a 
fővárosban valamikor mind a régi vallás hívei, mind 
a pyarroniták külön városrészben laktak, és hogy ne 
keveredjenek egymással, két piacteret alakítottak 
ki. Azután a pyarroniták lassan vagy kiszorították 
a többieket vagy összeolvadtak velük, így amazok 
eltűntek, a piac viszont maradt a régi helyén, míg 
Dorian másik részén teljesen beépítették. Az embe-
rek itt kevésbé voltak tartózkodóak, jöttünkre sokan 
kitódultak az utcákra. Külsőre leginkább az ervekhez 
tudnám őket hasonlítani: magasak, a hajuk pedig sö-
tét. A vonásaik talán kevésbé élesek, de nem is any-
nyira lágyak, mint a mieink. Ami az öltözködésüket 
illeti, úgy láttam, egyik nagyobb divatirányzatot sem 
követi, és a városokban is az egyszerűség jellemzi. 
Kedvelik a zöld és a kék színt, és sokan viselnek ál-
latbőr mellényeket. 
A kíséretünkre kirendelt ilar harcosok lassan ve-
zettek végig bennünket a városon, hogy legyen 
időnk mindent jól megnézni.  Észrevettem, hogy 
Amarthan és  Muindor, két testőröm is örömét leli 
a rengeteg zöldben, ami Dorianban fogadott minket. 
Jobb oldalon egy tavacskát körülölelő fűzfaliget tá-
rult a szemünk elé.
- Arel szent ligete – suttogta tiszteletteljesen a kis-
sé mögöttem lovagló Ero Hayim. – Nálunk Kai-
Syahnak, a Szűz Vadásznak is nevezik. A fákban 
lakozik, harcosok, kalandorok és vadászok védnöke.

Intettem, hogy közelebb léphet – szemlátomást szí-
vesen és büszkén beszélt a hazájáról.
- Milyen istenekben hisztek még?
- A pyarroniták Kyelnek és Ellanának neveznék őket. 
Ellana, a Mindenek Anyja a nőket, a születendő gyer-
mekeket és a várandós anyákat védelmezi. Hozzá fo-
hászkodnak a szerelmesek és a házasság előtt állók. 
A mi nyelvünkön Dal Lartinak hívják. A tudósok, 
varázslók, a Tanács tagjai Kruh Beranhoz, az Ősz 
Üstökűhöz imádkoznak. Ő Kyel ilar megfelelője, és 
hitünk szerint egykor a szelekben járva hintette szét 
közöttünk bölcsességét. 
A hársfák virágzó lombjai között feltűntek a thán 
palotájának falai.  Ez sem kőből készült, ellentétben 
más emberlakta országokkal. Díszítése méltó volt a 
szerepéhez, azonban mintái lényegesen eltértek a ná-
lunk megszokottaktól; inkább a szögletesség és a geo-
metriai formák ábrázolása jellemezte. Belül ugyan-
olyan grandiózusnak tűnt – mint azt külső méretei 
alapján sejteni lehetett – a mennyezetig csavarodó, 
faragásokkal díszített faoszlopokkal.  Az épületet egy 
borostyánhoz hasonló futónövény, a vadszőlő indái 
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ölelték körül a kaputól egészen a fogadótermekig. 
Első pillantásra megállapítottam, hogy bár felülről 
nyitott, hogy minél több napfény és eső érje a bent 
burjánzó növényeket, az egyes termek a kevés ab-
lak miatt így is sötétnek tetszettek. A falakat körbe 
barbár módon a sámánizmus idejéből átmentett dísz-
tárgyakkal és totemállatokkal díszítették. Hátbor-
zongató és elszomorító volt a rengeteg elejtett állat 
halálba-fagyott tekintete. Narmiraen szabadítsa meg 
a lelküket!
Ero Hayim kinyitotta előttem a fogadóterem tölgy-
fából készült, nehéz ajtaját. Ide már egyedül léptem 
be, az ilar harcosok és két testőröm kint várták meg, 
hogy javaslatainkat a thánok és a tanács elé terjesz-
szem. Ezekről csupán annyit jegyeznék le, hogy ha-
dászati szempontból kölcsönösen előnyös szerződést 
kötöttünk, és sikerült megegyezni a közelgő háború-
ra való közös felkészülést illetően is, ami elsősorban 
a lovasságot és az íjászokat érinti majd. A tárgyalás 
nem húzódott el hosszasan, az ilarok hajlottak a meg-
egyezésre és nem is próbáltak meg számunkra előny-
telen alkukat kicsikarni. 
Délután a jelentésemmel foglalkoztam, majd  nap-
nyugtakor megérkezett Ero Hayim, hogy elkísérjen 
a vacsorára. Az ebédlőt erre az alkalomra törzsi ha-
gyományoknak megfelelően rendezték be: a földre 
mindenhova állatbőröket terítettek. Viszolyogva 
térdeltem le rájuk, bőrömön halálsikolyuk hidege 
borzongott végig. Bármennyire is megkedveltem az 
ilarokat, sokat kell még fejlődniük a természettel 
való kapcsolatuk terén. Meglepett, hogy a thánok 
milyen díszes ruhákat öltöttek erre az egyszerű al-
kalomra. Selyemből és brokátból készültek, karjukon 
arany karperecek szorították le a kaftánt. Az övükre, 
mely szintén ezüstből és aranyból készült, számomra 
szokatlan módon ivócsészét és ezüsttel kivert tarsolyt 
akasztottak. Az ötvösmesterség remekei, el is hatá-
roztam, hogy egy ilyen csészét elviszek magammal 
emlékbe. 
Középen egy alacsony asztalkára hordták az érdeke-
sebbnél érdekesebb fogásokat. Előételként zöldbab-
ból készült levest szolgáltak fel.  Az ízéből úgy gon-
doltam, hogy sóval és édesköménnyel fűszerezték. 
Utána a saláta következett: egy levél salátára káposz-
tatorzsából készült fánkot, nyers marhahúst és szőlőt 
halmoztak. Kérdésemre, hogy miért nem sütötték 
vagy füstölték meg a húst, azt válaszolták, hogy így 
kevésbé megterhelő a gyomornak. Kétkedve néztem 
a fiúra,  aki elém nyújtotta a tányért; 

a tányért; elfogadtam ugyan, de csak a fánkot és a 
szőlőt ettem meg. Főételként a Peratlonban vadászott 
vaddisznót hoztak. Órákig forgathatták a nyárson, 
mert szépen átpirult. Mellette sülthagyma, galuska 
– helyi jellegzetesség, tojásból és lisztből készült tész-
taféle, amivel még soha nem találkoztam – és káposz-
talevélbe göngyölt, dióbélbe forgatott menyhalfilé.
- Ezek az ételeink még abból az időből származnak, 
amikor nem voltak városaink, hanem lóháton jár-
tuk a mezőket – mondta mosolyogva Hur Engur, a 
thánok egyike. – Mindegyik könnyen elkészíthető, 
egyszerű fogás.
- Nagyon finomak! – dicsértem meg mosolyogva.
A vadhúst ízletes óborral öblítettük le. Ez volt az 
egyetlen dolog, ami nem Ilanorból származott, mert 
az itteni szőlő nem alkalmas a borkészítésre.
- A bor az egyedüli jó dolog, ami Toronból való! – 
nevetett fel Hur Engur, a többiek pedig csatlakoztak 
hozzá – És most, uraim, fokozzuk az élvezeteket!
A szolgák behozták a süteményeket. Hihetetlenül 
sokfélék voltak, és egyik finomabb, mint a másik.
Mint megtudtam, az ilarok reménytelenül édesszá-
júak, az étkezések csúcspontja mindig a sütemény 
felszolgálása. A cukrászok versengtek egymással, 
hogy minél különlegesebb édességgel kápráztassák el 
uraikat. A kövön sütött, mézes lepényektől kezdve 
a gesztenyés és diós tortákon át egészen az ánizsos 
felfújtig minden volt azon az asztalon. A tisztelt ta-
nácsurak és hercegek pedig, mint a gyerekek, úgy 
kapkodták el egymás elől a cukros finomságokat. Én
is megkóstoltam jó párat, de az előző fogások mellett 
már nemigen maradt hely a gyomromban. Kedvem 
lett volna egy pohár friss vizet inni mellé, amilyet 
abban a kis faluban kaptam, hogy némileg ellensú-
lyozzam az édes ízt, de helyette ismét bort hoztak. 
Éreztem, ahogy a fejembe száll.
A vacsora után zenészek jöttek, Ilanor Ynev-szerte 
ismert és elismert bárdjai. Saját nyelvükön énekel-
tek, ezért nem sokat értettem belőle, a muzsika dalla-
ma azonban így is megfogott. A maga emberi módján 
tényleg lenyűgöző.

P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Zivatarok hónapjának ha-
todik napja 

Elhagytuk Doriant, és délnyugat felé vettük az irányt. 
A tegnapi borozgatás hatására fejem iszonyatosan saj-
gott még, de reggel korán indultunk útnak Igaza volt 
Ero Hayimnak, itt tényleg minden nap esik.  Nem
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bántam, hátha a víz kitisztítja a gondolataim egy kis-
sé.
Zöldellő, dús füvű legelőn lovagoltunk át. Nem 
messze tőlünk Ilanor egyik méltán világhírű méne-
se várakozott békésen. Az állatok nem riadtak meg 
jöttünkre, még a fejüket sem kapták fel, ahogy elvág-
tattunk mellettük.
- Szépmező büszkeségei! – mutatott körbe Ero 
Hayim, aki újra csatlakozott hozzánk, amikor más-
nap hajnalban útnak indultunk a Dwyll Unióba. Két 
hetes út állt előttünk Ilanor határáig, túl kevés idő 
ahhoz, hogy igazán megismerjem ezt a Sirenarra 
annyira hasonlító, mégis alapjaiban eltérő orszá-
got. Talán az egyetlen emberi birodalmat, amely a 
természetből él, de nem kihasználva azt. Nem csak 
rám tett mély benyomást, hanem Amarthanra és 
Muindorra is. 

 P.sz.: 3521. Arel Kvartja, Zivatarok hónapjának huz-
szadik napja

Kicsit elhanyagoltam a naplóírást, de az elmúlt na-
pokban igazán semmi figyelemre méltó nem történt
velünk.  A menet jó iramban haladt Ilanor  máso-
dik legfontosabb városa, Rós Thómain felé. Egészen 
közel található a dwoon határhoz, és furcsa módon 
több lelket számlált, mint Dorian. A Hedrag-hegy-
ség lábánál fekvő, festői városnak kitűnő védelmet 
biztosítottak délről a szinte járhatatlan hágók, me-
lyeken egy hadsereg csak nehézkesen jutna át. Észak 
felől végtelen füves puszták voltak, ameddig a szem 
ellátott. Erős kőfalak vették körbe, a házak sem fából 
készültek, mint Dorianban. Ez némiképp csalódással 
töltött el, hiába próbálták hatalmas parkokkal vidá-
mabbá tenni a várost. A hegy felől állandóan hűvös 
szél fújt, fázósan húztam össze a köpenyemet. 
- Rós Thómain Ilanor déli bástyája – magyarázta 
Ero Hayim. – Még egyetlen sereg sem tudta beven-
ni, nem annyira sebezhető, mint Dorian. A faházak 
könnyen kigyulladnak, a nagyobb viharokban na-
gyon kell vigyázni. 
Rós Thómainban töltöttük az éjszakát. Bevallom, 
nem sok kedvem volt bejárni a várost, annyira ide-
genül hatottak rám a hideg, szürke kövek. Ezek talán 
még a meleg évszakban sem melegedtek át, hanem 
magukba itták a hideg nyirkos valóságát.
Alig vártam, hogy reggel induljunk. Kissé nyugatnak 
fordultunk, a Daibol-hegység hágói felé. Az úti cé-
lunk Davalon, a Dwyll Unió fővárosa volt, amelyről 

az ilarok viccesen azt mondták, hogy ugyanolyan 
szögletes, mint maguk a dwoonok. Szomorkásan in-
tettem búcsút Szépmezőnek. Gondolataimból a hű-
vös esőcseppek hoztak vissza a valóságba…”

Arin Heron
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A Hasszien Al Djirad bankház tolvajai-
nak nyomában

3589 tavaszán nagy értékű rablástól volt hangos 
Eren városa. A 2853-ban alapított, biztonságáról 

híres Hasszien Al Djirad bankházban Uwel havának 
nyolcadik napjának reggelére szemfüles tolvajok ki-
fosztották a banki kincstárat. A rablás körülményeit 
sokáig titokban tartották, ám a fényességes Rain Al 
Djirad lehetővé tette számomra, hogy bepillantást 
nyerjek néhány akkori feljegyzésbe.
A bankház egykori védműrendszere kiválónak szá-
mított, kevés oktondi akadt, aki meg merte volna tá-
madni. Mivel a védművet mára teljesen lecserélték, 
alaposan elemezhettem a régit.
A tolvajok tiszta munkát végeztek, egyetlen őrt sem 
öltek meg, és csak a széfeket feszítették fel nyers 
erővel. Mindezt olyan hangtalanul művelték, hogy 
a szomszéd házak lakóinak álmát se zavarták meg. 
Sőt az őrségben álló őrök sem emlékeztek semmire. 
A bankház védelmének tervezésekor két szempon-
tot helyeztek előtérbe: a jogosult ügyfelek gyors és 
könnyed kiszolgálása, illetve az illetéktelen beha-
tolókkal szembeni hatékony, ámbátor igen kemény 
bánásmód.
Az épületet is jól képzett, szellemi védelemmel el-
látott katonák őrizték éjjel-nappal. Mindemellett a 
bankház falai kétlábnyi széles nehéz gránittömbök-
ből épültek, amit még Tarin bányáiból hozattak. 
Maga a kincstár a föld alatt található.
Hajdanán se volt ide könnyű bejutni. A széfeket csak 
az arra kĳelölt három ember egyikével, a bankveze-
tőjével, annak helyettesével és a bank védműveiért 
felelős mágussal lehetett megközelíteni. 
A kinncstárhoz három ajtón kellett túljutni. Az el-
sőt egy titkos szóval lehetett kinyitni, a másodikhoz 
különböző jeleket kellett megérinteni egy adott sor-
rendben és végül egy rúnákkal telirótt medált kellett 
a helyére illeszteni. Az ajtókat puszta fizikai erővel
nem lehetett betörni, hiszen nem csak maga a zár 
volt felruházva mágikus erőkkel, hanem az ajtó is.
Ha a zárakat semlegesítő mágiával akarták volna fel-
törni, vagy ha a kísérő megérintett egy vésetet bár-
melyik ajtón, egy formula segítségével aktivizálód-
tak a vészmechanizmusok. Ekkor a tolvajoknak igen 
nehéz dolga akadt volna, hiszen halálos csapdák tu-
catjai vártak volna - ezeknek pedig nem az volt a 
céljuk, hogy elfogják a betörőt. Ezen akadályok után 
már bejutottunk a széfhez. Ezt régen sok kis szobára 
osztották, illetve a központi teremben páncélszek-
rények sora állt, amelyeket egy egyszerű kulccsal ki 

lehetett nyitni. Esetleg, ha a kedves ügyfél úgy kí-
vánta, a választott szekrényt, esetleg szobát további 
mágikus védelemmel látták el.
Mindezek alapján két dolgot állapíthatunk meg a 
betörőkről. Először is, nagyon jól ismerhették a ban-
kot, másodszor, volt segítségük. Mint később kide-
rült, ez az akkori igazgatóhelyettes, Abdul Mashaj 
volt a bűnös, akit két héttel később kitört nyakkal 
találtak meg. Abdul, mint minden fontos pozíci-
ót betöltő személy, jelentős mágikus védelemmel 
rendelkezett. Családja generációkon át és ő maga is 
lojális volt a bankhoz, ezért kizárható a férfi árulá-
sa. Valószínűleg mágiával vagy zsarolással, esetleg 
mindkettővel rávették, hogy mondjon el mindent a 
bank védműveiről, majd a segítségével be is jutottak 
oda. Szerintem a tolvaj, vagy tolvajok inkább mági-
ához folyamodtak, hiszen az ajtókon lévő csapdákat 
működésbe hozó jelek érintetlenek voltak. A be-
törők úgy sétáltak be, mint egy átlagos ügyfél. egy 
átlagos ügyfél. Mivel a különleges vas ötvözetből 
készült, megerősített páncélszekrények ajtaját a tok-
jukból kitépték, egy hihetetlenül erős emberre kell 
gyanakodnunk. A tolvajoknak valószínűleg nem volt 
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kulcsuk, és varázslatokat kímélve inkább az elméjük 
hatalmát használták. Tény, hogy egy varázshasználó, 
vagy egy kiváló pszihasználó képes megnövelni az 
erejét, de ez a képesség is igen korlátolt, sőt, mi több, 
fárasztó. Ezért véleményem szerint két betörővel 
kell számolnunk. Egy varázshasználóval, meg me-
rem kockáztatni, hogy egy  igen kapzsi, törvényeket 
nem tisztelő varázslóval valamint egy erős és képzett 
harcossal volt dolgunk. 
Természetesen ma már jóval nehezebb bejutni a 
bankba és a széfekhez, még az ilyen magasan képzett 
tolvajoknak is. A Djirad bankház sokkal biztonságo-
sabb, mint régen, és egyszerűen lehetetlen betörni 
- legalábbis Rain Al Djirad szerint.

Ratal Woil

19



A harcos útja

A ronin csendesen közelített a falu felé. Ügyelt 
rá, hogy a széllel szemben mozogjon. Amióta 

ezek a bestiák megölték urát, élete a megtorlásról szólt. 
Nem volt lehetősége megvédeni a gazdáját, és a ha- 
gyományok szerint ekkor egy szamurájnak seppukut 
kell elkövetnie, de amíg nem állt bosszút mestere 
haláláért, addig csak a harag éltette. Katanáját kicsit 
kĳjebb lökte hüvelykujjával a sai-ából. A ronin előlé-
pett az egyik ház takarásából, és elindult az ork csapat 
felé, amely épp távozni készült a kifosztott és felége-
tésre váró faluból. Heiminek - földművesek - kivér-
zett testei hevertek a sárban. A gazdátlan szamuráj 
nyugodt léptekkel haladt a tetemek között, arcán el- 
szántság tükröződött. Több, mint két tucat ork fe-
nevad figyelt fel rá, amik azonnal körbezárták, és
fegyvereikkel csörögve, farkasüvöltések kíséretében 
méregették új ellenfelüket. Bár a fenevadak gondol-
kozás nélkül lemészároltak egy falut, a harcot min-
dennél jobban tisztelték. Így nem rontottak neki a 
roninnak, aki az évek során már jól kitapasztalta ezt. 
A férfi végigmérte a köré gyűlt hordát, és várt. Pár
másodperc telt el, és kilépett az első a körből. A ronin 
pengéjét az emberi szem képtelen lett volna követni. 
A katana kecses ívben szelte a levegőt, és könnye-
dén végzett ellenfelével. Aztán jött a következő ork, 
és egy újabb csapás. A szamuráj pengéje villámként 
sújtott le a démonokra. Amikor a kör közepén már 
hat élettelen test hevert, az orkok hirtelen megfuta-
modtak, és menekülni kezdtek. Csak néhány maradt 
hátra, akik harcra éhesen várták, hogy végezhessenek 
a roninnal, aki tudta jól, hogy a megfutamodás több 
szamurájt jelent, ami nem csak az orkokra, hanem 
rá is fenyegetést jelent. Lerázta a vért a katanáról, és 
visszacsúsztatta hüvelyébe. Meghajolt az orkok felé, 
akik hörögve rontottak felé, de ő pillanatok alatt 
keresztülvágott egy házon és eltűnt. Ekkor érkezett 
meg a helyi daimjó őrjárata.

Maitsuda Hirotomo lerázta pengéjéről a vért. Lába 
előtt egy a saját vérében ázó ork tetem feküdt. A 
szörnyeteg mellett egy félbevágott markolatú csata-
bárd hevert a földön. A szamuráj arca nem mutatott 
semmilyen érzelmet, de lelke mélyén mérhetetlen 
dühvel küzdött. Egy niarei harcos csak a legszűkebb 
családi körben mutathatta ki érzelmeit, és Hirotomo 
eddigi tizennyolc éve alatt sohasem tanúsított sem 
félelmet, sem dühöt, de a tehetetlenség próbára tette 

képességeit. A holtan talált orkok rejtélye sem segí-
tett nyugalmának megőrzésében.
Maitsuda Hirotomo néhány fős szamuráj csapatát egy 
kisebb, fosztogató, ork banda ellen vezette. A népe 
démonoknak, oniknak nevezte a szörnyetegeket, és 
azok nem kevés gondot okoztak a délkeleti határte-
rületeken. 
Egy idősebb szamuráj lépett a gunso mellé. Meghaj-
lással üdvözölte, amit a tiszt viszonzott, bár kevésbé 
mélyen, feljebbvalóságát jelezve ezzel.
- Hirotomo-sama, négy onit vágtunk le, és hárman 
estek el közülünk. Az onik dél felé haladtak tovább. 
A nyomokból ítélve egyenesen Kitába. Ezen kívül 
még hat oni holtteste van a falu közepén. Katana vég-
zett velük, de a mi szamurájainkon kívül senki teste 
nincs itt. Aki végzett velük, még él. – A húszas évei-
ben járó szamuráj a nemesek által használt parancso-
ló hangnemet használta a jelentése során, ahogy azt a 
hagyományok megkövetelik. 
- Azonnal tovább indulunk. A Tűz Ünnepére ké-
szülnek a falvakban, így készenlétben lesz néhány 
ashigaru, aki feltarthatja őket egy rövid időre. Nem 
hagyhatjuk, hogy ezek a lények a földjeinken pusz-
títsanak, és megzavarják a szellemek tiszteletére ren-
dezett ünnepséget. Mori-san, add ki a parancsot az 
indulásra!
- Hai! – válaszolt a szamuráj, majd a guntai maradék 
tizenhat emberének intézte szavait. – Indulás! Kitáig 
nem állunk meg!
A föld sáros volt a kora őszi esőzésektől, és ez nem 
könnyítette meg a csapat útját. Hirotomo fiatal kora
ellenére a Maitsuda klán egyik legkiválóbb stratégá-
jának bizonyult. Már egy teljes hete üldözte azt a két-
három tucat oniból álló csapatot, ami eddig három 
falvat rombolt porig. Ekkor került először szemtől 
szembe a démonfattyakkal, és azok rögtön három 
emberével is végeztek, ráadásul van egy ismeretlen 
szamuráj, aki úgyszint az onikra vadászik. Kita alig 
kétszáz földművesnek adott otthont. Mindössze egy 
szakéfőzője, és egy fogadója volt. A falut egy kis fa-
sánc övezte, ami némi védelmet nyújtott a foszto-
gatóktól. Hirotomo csapatának meglepetésére a falu 
érintetlen volt, és a lakói már javában készültek a 
Tűz Ünnepére.  
A környező kisebb falvakból rengeteg heimin érke-
zett, tűzifával és egyéb, már használhatatlan fahul-
ladékkal, hogy az ünnepség során feláldozzák a tűz 
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kamĳának. A falut őrző yarisok mélyen meghajoltak
a szamurájok előtt. Az utcákon a heiminek is hason-
lóképp tettek, míg néhány koszosabb ruházatú eta, 
akiket emberszámba se vesznek, a földre vetette ma-
gát, és homlokát a talajhoz érintette, és addig nem 
emelték fel fejüket, míg a guntai el nem vonult. A 
Kék Hold fogadó előtt álltak meg a szamurájok, és 
Hirotomo kiosztotta a parancsokat.
- Mori-san, a Kék Holdban töltjük az éjszakát, és 
holnap felderítjük a környéket. A városban egyszer-
re öten járőrözzenek közülünk, és figyelmeztesd a
helyi szamurájokat is a veszélyre.
- Hai sama! – hangzott a válasz Moritól, majd gyor-
san az utasítások továbbításába és az őrség megszer-
vezésébe kezdett.
Hirotomo a karo háza felé indult. Bár tudta, hogy a 
tisztviselő szinte semmit se sejt az onikról, de nem 
árthat, ha ellenőrzi, hogy jól végzi-e munkáját. A 
karo háza kiemelkedett a többi heimin otthona kö-
zül. Két emelet magas volt, és a teraszán díszesen 
festett lampionok mögül pislákolt a mécsesek fénye. 
A bejárat elé érve Hirotomo levette getáját, majd be-
lépett az előtérbe. Itt egy fiatal nő hajolt meg mélyen
felé.
- Üdvözletem, Maitsuda-sama! Engedelmével 
Hachiro-sama elé vezetem.
- Yosh. 
A heimin letérdelt, a fuszuma panel elé, és arrébb 
csúsztatta azt a szamuráj előtt, aki belépett a feltá-
ruló terembe. A helyiség közepén egy hosszú asztal 
mellett térdelt a karo virágokkal hímzett sötét kimo-
nójában. A padlót tatami matracok fedték, kivéve a 
középen kialakított aprócska tűzhelyet, mely fölött 
egy kis kannában vizet melegítettek. A szoba négy 
sarkában egy-egy parázstartó állt, mely a zord idő-
ben biztosította a meleget a lakók számára. A tiszt-
viselő azonnal felállt, és mélyen meghajolt az érkező 
felé. Hirotomo szokásos udvariassággal üdvözölte 
az előtte álló férfit. A karo - bár heimin volt - nagy
tiszteletnek örvendett, hiszen kiváltképp fontos fel-
adatokat látott el. 
- Örömömre szolgál, hogy házamban fogadhatom, 
Hirotomo-sama. Kérem, foglaljon helyet asztalom-
nál. 
- Domo arigato, Hachiro-san! – A szamuráj seizába 
helyezkedett az asztal mellett, majd a karo is he- 
lyet foglalt az asztalfőnél. Intett egy heiminnek, aki 
mélyen meghajolt, és az asztaltól pár méterre térdelt 
le. Ölébe vette samisenjét, és lassú játékba kezdett 

rajta. A húrok tisztán pendültek a zenész ujjai  
nyomán. Hirotomoval a játék pár pillanatra elfeled-
tette a rá váró feladat súlyát. A karo újabb intésére, 
egy idős férfi lépett közelebb az asztalhoz, aki mély
meghajlással tisztelgett urai előtt. Az asztalnál ülő 
két férfi is meghajlással köszöntötte a teaceremónia
mesterét. 
- Genmaichat készítsen! – szólt az idős heiminnek 
a tisztviselő, majd a szamurájhoz fordulva folytatta. 
– Hallottam a hírt az onik betöréséről. Talán ennek 
köszönhetem megtisztelő látogatását?
- Hai, valóban az onikat üldözöm, és úgy tűnik ezen 
az úton haladtak tovább, de még az is lehet, hogy itt 
készülnek megütközni velünk. 
- Ez borzasztó hír! A mi gyönyörű földjeinken Jigoku 
förtelmes fattyai!? – A karo arcára düh és félelem 
ült ki, de a szamuráj érzelemmentes arckifejezéssel, 
nyugodt hangon válaszolt. 
- Hai, valóban. Éppen ezért vagyunk itt. Az alám 
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 rendelt guntaiból három remek szamuráj halt dicső 
halált az onik ellen folytatott küzdelemben, és egy 
ismeretlen szamuráj végzett párral az onik közül.
- Sokat hallani a környéken egy titokzatos szamuráj-
ról, akinek nincs ura. A mesék szerint egy a halálból 
visszatért harcos lelke, aki életén túl is teljesíti a rá-
bízott feladatot… 
Ezalatt a heiminek szorgos munkája nyomán az asz-
tal megtelt remekebbnél-remekebb ételekkel. Négy 
különféle sushi, rák és halételek, fehérrizs, valamint 
hat különféle mártás az eleséghez. Hirotomo először 
belekortyolt a teába, aztán a karoval együtt hozzálá-
tott a vacsora elfogyasztásához, és közben megvitat-
ták az onik megtalálásának tervét. Biztosra vették, 
hogy a környéken rejtőzködnek a bestiák. Hiszen 
innen délre az utóbbi időben négy nagy őrjárat is 
folyamatosan járja a vidéket, és ők mostanra egytől 
egyig levágták az utukba kerülő orkokat. A többi 
valószínűleg a környéken húzta meg magát, és csak 
az alkalomra várnak, hogy visszatérhessenek pokoli 
lakhelyükre. Hachiro a nélkülözhető ashigarukat a 
gunso mellé rendelte, így megnövelve a guntai szá-
mát további húsz fővel. Habár az ashigaruk, csak 
lándzsa használatára kiképzett, egyszerű felszere-
léssel ellátott heiminek voltak, mégis nagy hasznot 
jelenthettek az orkok ellen vívott küzdelemben.
 
A ronin a hold fényénél figyelte, ahogy az oni csapat
beveszi magát a mocsárba, és pillanatok alatt eltű-
nik a nádrengetegben. Elkerülte Kitát, tudta hogy az 
orkok nem olyan ostobák, hogy egy jól védett hely-
nek értelmetlenül nekirontsanak. Sejtette, hogy a 
daimjo harcosai késlekedni fognak, ezért ha ő téved, 
akkor is védve van a falu. Gyanúja tehát beigazoló-
dott, és a portyázó csapat a saját földjére akart visz-
szajutni. Tehát felderítők. Akkor egy sem maradhat 
élve… - apró mosoly jelent meg arcán, majd ismét 
eltűnt róla minden érzelem, ahogy futásnak eredt a 
nádas irányába. A bosszú tüze hajtotta előre, vagy 
beteljesíti küldetését, vagy meghal a feladat közben. 
Mindkettő dicsőséges tett, és nem kell becsületvesz-
tetten meghalnia. A szamurájnak nagyobb szégyen 
a be nem teljesített bosszú, mintha utolérné halál, 
míg megpróbálja.  

Másnap hajnalhasadtával Hirotomo keletnek in-
dult az embereivel, mivel úgy sejtette, az onik a pár 
mérföldre lévő mocsárban húzták meg magukat. Az 
egyik ashigaru, aki a szamurájok mellé szegődött, 

 jól ismerte a környéket, mert már hat éve kíséri a fő-
városba az adót, és szinte egész életét katonáskodással 
töltötte. Isamu óriási megtiszteltetésnek érezte, hogy 
a szamurájok oldalán vehet részt egy harcban, amit 
kivételesen nem útszéli fosztogatókkal, roninokkal 
kell megvívni. A többi yaris arcán tükröződött a féle-
lem, de mégis örömmel vonultak ők is az onik ellen. 
Már négy órája meneteltek pihenés nélkül, amikor 
Hirotomo megálljt parancsolt. Az ashigaruk tüzet 
raktak, és rizs főzésébe kezdtek, míg a szamurájok, 
és a maradék yaris felállította az őrséget a pihenő 
időre. A síkság jól belátható volt, és a távolban már 
feltűnt a mocsár cseppet sem hívogató látványa. A 
nap magasan járt, de a hideg őszi szél még így is igen 
kellemetlen volt. A lándzsások a tűz mellett téblábol-
tak. A szamurájok száját egy zokszó sem hagyta el, és 
nem is keresték a tűz melegét. Egytől-egyig éberen 
figyeltek, és a vérükben forró csatát várták. Hirotomo
magányosan meditált a tábor mellett. Szeme előtt 
többször lepergett az eljövendő küzdelem. Érezte a 
húsába hatoló acél tüzét, ahogy a vére a földet öntözi, 
és az élete utolsó szikrája is elillan. 
A szamuráj élete a szolgálat, és örömmel hal meg a 
gazdájáért. Ez a legnagyobb dicsőség egy hozzá ha-
sonló csatlós számára. A haláltól nem félt, hiszen 
gyerekkora óta minden nap meghal gondolataiban. 
Ám a lehető legjobban akarja szolgálni az urát, és 
nyugtalanította, hogy ez talán nem fog sikerülni. 
Miután leszállt az éj, tovább indultak a telihold fé-
nyénél. Hirotomo tudta, hogy az onik tökéletesen lát-
nak a sötétben, és a szaglásuk is kiváló. Úgy gondolta, 
hogy a könnyű préda szerepében tetszelegve köny-
nyebb előcsalni a rejtőző szörnyeket. Az ashigarukon 
látszott a félelem, yarĳukkal a félhomályos sötétséget
döfködték, és minden árnyban ellenséget láttak. Két 
óra alatt érték el a mocsár szélét. Hirotomo Isamu 
segítségével megkereste a hatalmas nádason átveze-
tő vékony földutat. Az ösvényen két ember fért el 
egymás mellett. A gunso parancsára a yarisok ket-
tesével haladtak, és lándzsáikat az ösvény két oldala 
felé szegezték, nehogy váratlanul oldalba támadják 
őket. A sor elején a szamurájok haladtak egyesével, 
egymástól két méterre, gondosan ügyelve rá, hogyha 
rájuk rontanak, ne zavarják egymást harc közben. A 
sűrű mocsári növényzetnek köszönhetően csak néha 
bukkant elő a csillogó víztükör. A második óra után 
kénytelenek voltak fáklyákat gyújtani, mivel a hold 
halvány fényét is eltakarta a magasba törő nádas. A 
rossz látási viszonyok tovább fokozták a feszültséget 
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az elcsigázott emberekben. Mikor a hold már lejjebb 
szállt, kiértek a mocsár túlsó végén. Az emberek né-
mileg megnyugodtak, amíg meg nem pillantották az 
alig kétszáz méterre várakozó onikat. Hatan voltak, 
és sokkal tapasztaltabbnak tűntek, mint az eddig el-
esett társaik. Sebhelyek tarkították a bőrüket, és te-
kintetükben mérhetetlen vérszomj tükröződött. 
- Támadás! – kiáltott Hirotomo, amire a pengék 
sziszegése volt a válasz. Az orkok farkasüvöltést 
hallattak, majd rohamra indultak a szamurájok, és 
ashigaruk vegyes csoportja ellen. Az első hat szamu-
ráj gyors, halálos vágásokkal támadta az orkokat, akik 
nem foglalkoztak az apróbb sérülésekkel, és egy-egy 
démoni erejű csapással ölték meg ellenfeleiket. Min-
den elesett szamuráj helyébe egy újabb lépett, aki 
folytatta az onival a párbajt. A yarisok ezalatt széles 
kört alkottak a küzdőfelek körül, amiben az ellen-
fél nélkül maradt szamurájok is beálltak. Várták a 
pillanatot, hogy elesett társuk helyébe léphessenek. 
Hirotomo keményen harcolt, könnyedén elhajolt az 
oni halálos, de lomha csapásai elől, majd egy pontos 
vágással átmetszette annak torkát. Aztán az orkok 
legnagyobb harcosa elé lépett, aki éppen ekkor zúzta 
össze az egyik szamuráj koponyáját. A hatalmas fe-
nevadon három mély vágást ejtett már egy katana, de 
az mit sem törődött a fájdalommal. Amint meglátta 
az eléálló gunsot, rárontott. Méretes tetsubójával le-
sújtott a szamurájra, aki félreugrott a csapás elől, és 
egy mélyet vágott a fenevad hasába, akit látszólag ez 
cseppet sem zavart. Újra felemelte a súlyos tetsubót, 
és Hirotomo bal vállára csapott vele. A szamuráj kar-
ja hangosat reccsent az ütéstől, ő maga pedig hátra-
zuhant a sáros talajra. Azonnal arrébb gurult az újabb 
támadás elől, és egy lendületes vágással lecsapta a fe-
nevad egyik lábát. Amint az oni elterült mellette, fel-
térdelt, és lefejezte az újabb támadásra készülő őrjön-
gő bestiát. A földön hét szamuráj és három ashigaru 
élettelen teste hevert az orkoké mellett. Mori lépett 
oda Hirotomo mellé, és segített neki a talpraállásban. 
A gunso karjába iszonyatos fájdalom hasított, most 
tudatosult benne, hogy felkarcsontja kettétört a ha-
talmas erejű csapástól. Fogait erősen összeszorította: 
nem mutathatta a fájdalom jeleit. Mori segítségével 
rögzítette balját. 
- Maitsuda-sama, pár száz méterre megtaláltuk az 
onik nyomait. Egy közeli kis falu irányába vezetnek 
– jelentette Isamu egy mély meghajlást követően. Ő 
szintén kivette a részét a harcból, több orkkal vég-
zett, kezén hosszú vágás futott végig.

- Értem. Indulás! – üvöltötte Hirotomo, és Isamut kö-
vetve a közeli falu irányába indult. A yarisok arcára 
kiült a félelem, és néhányuk kezében láthatóan re-
megett a lándzsa is. 
Újabb egy órányi kimerítő menetelés után felbuk-
kant előttük a lángoló falu képe, és fegyverek csör-
gésének a zaja jutott el hozzájuk. Gyorsítottak a már 
így is kimerítő tempón, és hamarosan a falu legszélső, 
lángoló házait is közelebbről szemügyre vehették. 
Heiminek tetemei szegélyezték a falu főutcáját, és 
néhányuk mellett egy-egy yari is hevert a földön. A 
mostanra teljesen kiégett épületek teteje hangos rop-
panással szakadt le. A cserepek csörömpölése minden 
zajt elnyomott. A falu túloldaláról hallatszott néhány 
reményvesztett kiáltás. Az egyik épület shojĳát egy
ork élettelen teste törte ki. Feje még három méterre 
gurult a testtől, majd a faajtón keletkezett résen egy 
szamuráj lépett ki válogatott káromkodások közepet-
te. 
-Nem is olyan lassú az észjárásuk…. – mormolta 
maga elé, amikor megpillantotta a Maitsuda klán sza-
murájait.
- Ronin, fogd a kardod, és kövess! – adta gyorsan pa-
rancsba Hirotomo, és emberei élén elindult a falu túl-
só oldala felé. Az orkok épp az utolsó embereket ölték 
meg, amikor megérkeztek. A szörnyek közül előlé-
pett egy tetoválásokkal, és hegekkel tarkított testű, és 
rosszul artikulálva ordított a szamurájok felé. 
- Ti puhány férgek, egytől egyig halottak vagytok, 
mint ezek itt! – bökött csatabárdjával az egyik, még 
rángatózó tetem felé.
- Chikusho! – hagyta el a káromkodás a ronin szá-
ját. Kiköpött oldalra, és elővonta katanáját, majd bal 
kezébe vette wakizashĳát is. A többi szamuráj nem
kis megdöbbenéssel figyelte, ahogy a ronin elővon-
ja a daisho rövidebbik kardját is. Néhány szamuráj 
szemében megvetés, míg másokéban a tisztelet jelent 
meg. A két penge használata hatalmas előnyt jelentett 
mások ellen, és hihetetlenül nehéz volt elsajátítani a 
technikát. Ám a jelentős előnye miatt, korántsem tar-
tozott a legbecsületesebb küzdőformák közé. A ronin 
nem várta meg a parancsot, hanem azonnal megro-
hanta a tetovált orkot. Hirotomo sem késlekedett 
sokat, és parancsot adott a támadásra, majd jómaga 
is nekirontott egy fenevadnak. A harc gyors volt. Az 
orkok erős csapásai nyomán pillanatok alatt elhullott 
jónéhány ashigaru és három szamuráj, mindeközben 
a többiek gyors pengéikkel ejtettek halálos, precíz vá-
gásokat az orkokon. A ronin hihetetlen gyorsasággal 
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és erővel indította támadásait. Kardjait szemmel alig 
lehetett követni, és az oninak még csak ideje sem 
volt megemelni a fegyverét. Teste heves rángatózás 
közepette terül el. A ronin újabb ellenségre ron-
tott rá, amíg Hirotomo és Mori vállt vállnak vetve 
harcoltak két őrjöngő bestia ellen. Hirotomo vágá-
sai mesterien pontosak voltak, de nem elég mélyek 
ahhoz, hogy halálos sebet okozhasson ellenfelének. 
A szörny hatalmas kardjának csapásai elől igen ki-
merítő volt a kitérés, saját katanájával sem tudott 
kellően védekezni, hiszen bal karja súlyosan meg-
sérült.  Az ork egyik nagy lendületű csapása elől 
kitérve - kihasználva annak pillanatnyi védtelensé-
gét - katanájával az ork fejére sújtott. Nem kis meg-
lepetésére a penge beleszorult a kemény és vastag 
koponyába, de egy pillanatnyi tétovázás nélkül már 
el is engedte fegyverét, és wakizashĳát döfte a ször-
nyeteg hasába. Egy erős vágással rántotta ki a pen-
gét, és az ork zsigerei kitüremkedtek a sérült hasfa-
lon, majd az oni erőtlenül eldőlt. Hirotomo lerázta 
pengéjéről a vért, és a hosszabbik kardot kihúzta 
a lény koponyájából. Körülötte holtak tömkelege 
feküdt, és csak hat szamuráj állt, köztük Mori és a 
ronin is, aki elégedetten figyelte utolsó áldozatának
haláltusáját, majd egy gyors vágással véget vetett a 
szenvedéseinek. A yarisok közül csupán Isamu volt 
még talpon két másik társával, és ők sem voltak túl 
jó bőrben.
- Maitsuda-san – szólt a ronin Hirotomohoz, akit 
nagyon meglepett annak arcátlansága, amiért azonos 
rangúként szólította meg őt. – engedelmével most 
távozom. – A ronin nem várta meg a választ, csak 
biccentett, és elindult az éjszakába. Hirotomonak 
nem volt ideje szólni, és nem is tudta, mit mondhat-
na. A gazdátlan szamuráj illetlensége dühítette, de 
nem futamodott meg a harctól, és ő volt az egyet-
len, aki sérülés nélkül úszta meg az egészet. A fiatal
gunso sokáig követte tekintetével a távolban eltűnő 
ronint. Gondolataiból Mori zökkentette ki.
- Hirotomo-sama, úgy tűnik, minden oni halott, a 
feladatot teljesítettük.
- Hai, induljunk vissza Kitába. Még leróhatjuk áldo-
zatunkat a tűz kamĳa előtt.

A ronin folytatta útját. Amíg Hirotomo elismerést 
kapott tettéért, addig ő továbbra is csak egy bosszú-
ját teljesítő szamuráj. Bár nevét rég elvetette, és raj-
ta kívül már senki sem emlékszik az egykoron dicső 
szamurájra, feladatát nem feledte el.  Egy szamurájt 
urának tett esküje alól még a halál sem oldozza fel. 

Godfrid Morden
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