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A Lavarhion, melyet most a kezedben tartasz, 
elfeledett írásokat gyűjt egy csokorba. A po-

ros tekercsek a múlt homályába burkolózott könyv-
tárban pihentek eddig. Talán Doran építése óta gyűl-
tek ott pergamenek és vaskos kódexek, melyek most 
napvilágra kerültek. 
Az elhagyatott szárnyba most újra élet költözött, a 
novíciusok összegyűjtik és rendszerezik a felhalmo-
zott tudást. 
A hosszú és fáradtságos munka egy-egy állomása a 
Lavarhion. Töredék, mely számtalan históriát, törté-
nelmi és tudományos munkát dolgozz fel, hogy ezen 
bölcsesség újra hasznos tudássá váljon. 
A könyvtár hatalmas termeit megannyi polccal zsú-
folták tele. 

Több emelet mélyen a föld alá vezetnek a kacskarin-
gós lépcsők. 
Nem tudni, ki és mikor építette ezt a szárnyat, és 
főleg: mikor záratta le? A pergamenek szerzőit sem 
ismerjük, remélhetőleg Doran levéltárában rábukka-
nunk nevükre.
Ám sok más kérdés is felmerül a bibliotékával kap-
csolatban. Vajon miért falazták be valamennyi ajtót? 
Miért nincs egyetlen ablak sem a díszes falakon? 
Kiket ábrázolnak a fakuló portrék? Mely csatákat 
örökítik meg a koszlott gobelinek? Vajon hogyan le-
hetséges, hogy semelyik alaprajzon sem szerepel ez a 
könyvtár? Nem tudni. Talán örökre el akarták a rej-
teni a világ elől …

Előszó
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A következő írás egy dwoon erődről és annak 
elfoglalásáról szól, ám ezt az ostromot egyet-

len történelemmel foglalkozó kódex sem említi.

A Pidera-hegység déli fennsíkján fekvő Helan Dar 
Lagnac vára több ostromot is sikeresen visszavert a 
zászlóháborúk során. A toroni határ közelében fekvő 
erőd az itt húzódó Helan-völgyet tartja a felügyele-
te alatt. A széles árok keresztülvezet a Piderán, így 
játszi könnyedséggel és igen gyorsan el lehet jutni a 
Dwyll Unió szívébe. A vár megtartása, illetve elfogla-
lása mindig is stratégia fontosságú. Helan Dar Lagnac 
vára a Garan fennsíkon fekszik, mely voltaképpen 
egy kiszögelés a hegyen. Innen belátni az egész szo-
rost, illetve a hegy északi, keleti és nyugati lejtőjét. A 
déli függőleges sziklafalat egy Látó vigyázza. A Látó, 
vagy Ranil Vigyázó Szeme (Ranil ar meren) a szik-
lafalba rejtett mágikus szem, melynek segítségével a 
vár parancsnoka belátja a déli meredélyt. Hogy való-
jában hol is van, senki sem tudja. Igen jól elrejtették a 
gondos kezek, még varázslattal sem lehet érzékelni a 
helyét.  Maguk a dwoonok sem tudják, hol is van, így 
sosem szivároghat ki a titok. 
A várat a gleccserekből eredő Maran és Huran fo- 
lyók táplálják, bár nem közvetlenül, hanem egy kiépí-
tett csatornán keresztül. Mindazonáltal az erőd alatt 
két különböző csatornarendszer húzódik, az egyik 
egy földalatti patak, míg a másik szennyvízcsatorna. 
Az északi lejtőt megművelt teraszok határolják. Itt 
leginkább kecskét és disznót tenyésztenek, illetve 
rozst és búzát termelnek. Az éghajlat nem kedvez 
ezen gabonaféléknek, ám a termés általában elég az 
itt élőknek. A legelők és a bevetett földdarabok éven-
te váltják egymást, így lassítva a kimerülést. 
A szántókat egy kis falu követi. Az itt élők ugyanúgy 
tudnak fegyvert forgatni, mint a vár katonái, ám fel-
adatuk a vár őrségének élelemmel való ellátása. Ost-
rom idején a falusiak a várba térnek meg, erősítve az 
őrséget. A várat egy vizesárok és egy külső fal is védi, 
melyet a belső fal követ. A külső fal mögött a katonák 
és családjaik otthona áll. A belső fal magát a várat a 
védi, mely felfelé három emelt magas, míg a mélyben 
két nagy alapterületű pince rejtőzik.
A falakon apró lőrések bújnak meg az íjászok számá-
ra. A vártorony egy évre elegendő élelmet tud tárolni 
és képes a helyieket mind elszállásolni. Ostrom idején 
töltésekkel megerősítik a várfalakat  és a kapukat. 

Felégetik a szántókat és a házakat, levágják az állato-
kat és feldolgozzák azokat. Nem hagynak semmit az 
ellenség kezére kerülni. Mivel nehézkes Toron szá-
mára az utánpótlás, fontos, hogy ne találjanak semmi-
féle élemet itt. A Pidera hegység pedig nem kedvez se 
a dwoonak, sem a toroniaknak. Ha ad valamit, akkor 
is nagyon nehezen és keveset. 
Egy várostrom igen hosszúra is elnyúlhat. Ahhoz, 
hogy egy erődöt képesek legyenek bevenni a táma-
dók, legalább háromszor annyian kell legyenek, mint 
a védők - ami Toron esetében sosem volt probléma. 
Ám a zord hegység, a viharos időjárás és a kemény-
fejű védők, akik inkább a halált választják, minthogy 
megadják magukat, sorra kifogtak a toroni hadvezé-
reken. Itt a kiéheztetés is hasztalan. A dwoonok to-
vább bírják. Egyetlen gyenge pontja a várnak a külső 
forrásból származó víz. 
A Psz. 1792 évben történt ostrom is hosszúra nyúlt, 
ám ez volt az egyetlen alkalom, amikor a toroniak 
átmeneti sikert arattak.  Hiszen a történelem szerint 
ebben a csatában is veszítettek.
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Ám Taral Deiwan tekercsei alapján más következte-
tésre jutottam. 
Az írás sajnos mára már alig olvasható. Mágiát kel-
lett alkalmaznom, hogy megőrizzem és tartalmát 
átvizsgáljam.
Az ostrom, számításaim alapján, Psz. 1792. Kyel ha-
vának harmadik napján kezdődött. Ekkor fogták el 
és vallatták ki az első toroni felderítőt. Az élelmet 
még aznap mind bevitték a toronyba, míg az álla-
tokat módszeresen levágták. Két napra rá az összes 
szántót, házat és az állatok maradékát felégették. A 
külső falak sáncait akkorra már megerősítették, a 
töltések is készen álltak.
Két hét alatt a Relin Rhuan parancsnok vezette vár 
és az emberek felkészültek az ostromra. Addigra 
megjelent az első zászlóaj a fennsíkon. A toroniak 
három nap alatt felsorakoztatták haderejüket: két-
száz dwoon nézett farkasszemet majd ezer ellen-
séges katonával. A dwoonok nem ĳedtek meg, ám
ezen nem lepődtek meg a toroniak sem. A várhoz 
kiküldött felderítőknek nehéz dolguk volt a nyilak 
záporában. Mindezek mellett a falaknak aligha volt 
gyenge pontjuk, és ez rossz hír volt Laryth cha Airch 
parancsnoknak.
Az első támadás 1792. Kyel havának tizedik napján 
történt, mikor szikladarabokkal kezdték lőni a vár 
falát, illetve a belsőváros házainak tetejét. A sziklá-
kat később égő lövedékek váltották fel. Ám mind-
ezek nem sok kárt okoztak a várban, mivel nem egy 
romhalmaz elfoglalása volt a cél. Majd egy hétig lőt-
ték a toroniak a várat, miközben a munkások és a 
tudós fők a vizesárkon át próbáltak utat kialakítani 
a katonáknak. 
1792. Kyel havának tizenhatodik napjának éjjelén 
a támadók a falakon keresztül akartak besurranni 
a dwoon erődbe. Ám a védők éberen várták őket. 
Kátrányt, égő szurkot öntöttek a behatolók nyakába, 
míg az íjászok rendületlenül lőtték a közelbe me-
részkedőket. A létrák sorra a mélybe zuhantak. Ezt a 
csatát is elvesztette az ellenség.
A támadások ekkortól folyamatossá váltak. Elterelő 
hadművelet volt ez, hogy a toroniak titokban alagutat 
építhessenek a várfalak alá, meggyengítve azt. Ám a 
szemfüles védők folyamatosan figyelték a telitöltött
hordók vizének fodrozódását. Biztos módszer volt ez 
az ellenség járatainak felfedezésére. Így a dwoonok 
is alagútfúrásba kezdtek, mellyel meggyengítették a 
toroniak járatait és beomlasztották azt.  Egyetlen já-
ratot azonban  nem sikerült felfedezni.

A meggyengített falrész lábához az éj-szaka leple 
alatt egy döglött malacot cipeltek, majd meggyújtot-
ták azt. A forrón égő zsír és a keletkező gázok szét-
vetették a tetemet. Ám a robbanás nem hozta meg a 
várt hatást, hiába omlott be a járat, a fal nem követte. 
A jó öreg taktika most nem vált be.
Majd egy fél évig a toroniak apróbb támadásokkal 
zaklatták a dwoonokat, mágiát azonban nem vetet-
tek be. 
Psz. 1792. Dreina tercének huszadik napján heves 
támadásba kezdtek a toroniak. Éjjel-nappal lőtték a 
várat, miközben folyamatosan újabb és újabb erőket 
vezényeltek a falak alá. Egy hónap múlva a dwoonok 
végleg elfáradtak, de nem adták fel. Egy rémséges 
kórság is felütötte a fejét, amit a helyiek sehogy sem 
tudtak megfékezni. Mire a betegség forrását megta-
lálták, már régen késő volt. Az alig ötven főre fo-
gyatkozott dwoon harcosok 1792. Antoh havának 
harmadik napján vérük utolsó cseppjével is a várat 
védték, de ez már nem volt elég. Helan Dar Lagnac 
vára az ellenségkézre került.
Hogyan történhetett mindez? A hegy déli oldalának 
zavartalan nyugalmának képét illúzióval tartották 
fenn a toroniak, míg nehézkes munka árán alagutat 
és lépcsőket vájtak a hegybe, ahol hozzáférhettek az 
erőd vízkészletéhez. A bűvös ragályt hordozó hullá-
kat a patak vizébe dobták, megfertőzve azt.
Ám nem örülhettek sokáig. Más történelmi források 
szerint, 1792. Arel kvartjának tizenötödik napján a 
dwoonok győzedelmes csatát vívtak a betolakodók-
kal.
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Égetett szeszek avagy Ynev 
 híres alkoholpárlatai

Ezen jó kedélyű írás Draven Argomar tollából 
származik, aki Ynev néhány különleges italát 

mutatja be nekünk.

Először is hadd mutatkozzam be: a nevem Draven 
Argomar, bár sokan a „részeges varázslómester” 
gúnynéven ismernek. Persze se részeges, se va-
rázslómester nem vagyok (még) - ezt a kedves kis 
elnevezést pár ismerősöm ragasztotta rám esszéim 
tartalma miatt. Mint asztrális mágiával foglalkozó 
varázsló, igyekeztem elmélyülni a hangulatot mó-
dosító, nem mágikus élvezeti szerek megismerésé-
ben is. Dolgozataim erről a témáról szólnak, érin-
tik az alkohol- és dohányfogyasztást, valamint más 
természetes ajzó- és kábítószereket. Megnyugta-
tom a kedves olvasóinkat: bár magamon is tesztel-
tem ezeket a dolgokat, még nem váltam rabjukká, 
sőt, némelyiktől igen csak megundorodtam. 
Hogy ne húzzam tovább a szót, íme álljon itt az 
egyik esszé, amelynek gúnynevem köszönhetem.

Erigow:
Hosszan kerestem és kutattam Erigow italmérő 
helyein, hogy végre találjak egy e tájékra jellemző 
italt. Sajnos, mint gazdag hercegség megengedheti 
magának, hogy más országok italait fogyasszák, így 
az italkultúra nagyjából kimerül máshonnan beho-
zott borok fűszerezésében, főleg rózsaszirmokkal, 
fahéjjal, szegfűborssal és szegfűszeggel. Már épp 
feladtam volna a további keresgélést, amikor kí-
nomban visszatértem szállásadómhoz. Tettem egy 
bátortalan viccet Erigow italozási szokásaira, amire 
megsértődött, és egy poros palackkal tért vissza. Az 
ital neve szabad fordításban „Rubint Ragyogása”. 
Igazi unikum volt a sok ízes bor után. Sötétvörös 
szinte átlátszatlan, de a fény felé fordítva mélybí-
borban tündöklő, kicsit opálos ital. Ahogy sejtet-
tem a kinézetéből, rendkívül szirupos jószág. Illata 
a vörösboré, amiből készült. A bornál erősebb ital, 
de ereje nem az a fejbevágós. Gyanítom, a vörös-
bor enyhe lepárlása az elkészítés első lépése. Majd 
mézet adnak hozzá és végül különféle fűszereket. 
Többek között szilvamagot, amitől enyhén keser-
nyés, cseresznyés jelleget kap a mű. Sajnos csak 
három ponttal tudtam jutalmazni. A magas méz-
tartalom miatt nekem túlontúl szirupos, és bár az 
égetett szeszekhez sorolom, mégis a hígabb kate-

góriába tartozik. Talán egy jóízű vacsora után el tu-
dom képzelni pár hölgy társaságában egy estélyen.

Hogy a lovas népről, Ilanoriakról is szóljak pár szót: 
szép a hazájuk, ám italuk borzalmas. Kuani névre ke-
resztelték ezt a kancatejből erjesztett nedűt, melyet 
volt szerencsétlenségem kipróbálni. Illata leginkább 
az aludttejére, vagy a kefirére emlékeztet, ezzel még
nincs semmi baj. A színe áttetsző, opálosan fehér és 
néhol vajdarabok úszkálnak benne. Ezzel sem lenne 
még probléma. Az íze enyhén édes savanykás, a har-
madik pohár negyedannyira sem rossz, mint az első 
és feleannyira sem, mint a második. Ha túl vagy az 
első pohár utáni megrázkódtatáson, igazán kellemes 
italnak tűnik, de ha nem vagy acél-gyomrú, inkább 
ne próbálkozz, mert másnap úgy megcsavarja a belei-
det, hogy nem győzöd markolni az árnyékszék ajtaját 
kínodban. 
Két pontot adok rá. Bocsássatok meg, ilanoriak, és 
minden tiszteletem a tiétek!

Toron: 
Toron egyik legjellegzetesebb italát, az Aranyló für-
töket gabonából készítik. A legnemesebb búzából és 
kevésbé nemes rozsból erjesztik a lőréjét. Az erjesztési 
folyamat végén rongyokon szűrik át újra és újra, majd 
faszénnel tisztítják tovább az ilyenkor még gyenge al-
koholt. Többszöri átszűrés után, mikor a lőre elveszti 
kásás színét és opálos jellegét, következik a lepárlá-
sa, ezután pedig tovább érlelik tölgyfa hordókban. A 
helyiek esküsznek rá, hogy a korral tovább nemese-
dik, és tovább érik a nagyszerű ital. 
Színre mézsárga. Egy enyhén kesernyés, mégis kelle-
mes illatot érezhetünk a pohár könnyed lötyögteté-
se után. Az első korty igazán kellemes.  Nem tudom 
meghatározni az ízét, de többfélét is megkóstoltam 
az Aranyló fürtökből. Mindre más és más ízvilág jel-
lemző. Gyanítom, egy lépést kihagytam a receptura 
bemutatásánál, de mindenkine csak ajánlani tudom, 
próbálja ki maga és ismerje meg ezt a nagyszerű re-
meket. Öt pontot adtam rá.
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Gro ugon: 
Első találkozásom azt orkokkal igazán jól alakult, 
miután egy egyszerű tűzmágiával megĳesztettem
őket, tudták hol a helyük. Mindenesetre itt, Gro-
Ugon egyik kis toroni táborában, Morrkronkban 
ittam életem első G’Rokcha italát. Nem mondom, 
hogy el voltam ragadtatva a dologtól. A G’Rokcha 
ork pálinka. Valami olyasmit jelent, hogy „mindent 
bele”, vagy „hajrá, gyerünk”, de a „mindent bele” 
sokkal inkább kifejezi a készítés módját. Nagyrészt 
a legkülönfélébb fa alá potyogott gyümölcsökből ké-
szítik, amiknek már megindult a természetes erjedé-
se. Hozzáadnak még vért, és némely táborban egyéb 
belsőségeket is, illetve húsféléket. Hála az égnek, ezt 
csak hallomásból tudom, mert valószínű kihagytam 
volna a megkóstolását ennek az italnak, ha látni is 
lett volna „szerencsém”.  A színe átlátszó, mégis ká-
sás a rossz lepárlás miatt. Mindenféle maszatok úsz-
kálnak benne. 
Időnként utólag is kevernek bele állatvért, így a 
maszatosság mellett enyhén rózsaszínes külsőt vesz 
fel. Illatra? Hmm... inkább szaga, van mint illata. 
Sajnálom, de nem tudom jellemezni. Erősen vulgá-
ris aromája van. Ha az ember túl van az első sokkon 
és eljutott odáig, hogy meg meri kóstolni, meglepő 
módon fogyasztható. Erős gyümölcspálinkás beütés 
fémes mellékízzel. Csak a megszállottaknak ajánlom 
kóstolásra. Két pontot adok rá.

Taba-el–Ibara:
Pálmafák és érdekes bazárok otthona. Azoknak, 
akik először járnak erre, mindenképp ajánlom ki-
próbálásra a nargilét (vízipipa), és a mentateát. Fi-
gyelmetekbe ajánlom, hogy a sós ételek rendkívül 
fűszeresek és csípősek, míg az édesek már-már gyo-
morforgatóan édesek, de ha erre jártok, semmiképp 
se hagyjátok ki a Raki nevű italocskát.  Ez az ital va-
lójában nem más, mint egy nagyon erős ánizslikőr, 
melynek alapját gyümölcs vagy szőlőbor lepárlásával 
nyert alkohol adja. A helyiek vízzel hígítják, mert az 
átlagos égetett szeszeknél erősebb az ital, főleg itt, 
ahol a meleg, száraz levegő miatt hamar fejbe vágja 
az embert. A színe átlátszó, mint egy pálinkának, de 
amint vizet önt hozzá az ember, opálossá válik. Ez 
a jelenség egyébként megfigyelhető minden ánizs
alapú szeszesitalnál.  Illata és íze, mondanom sem 
kell, az ánizsé, de akár hígítva, akár hígítatlanul igazi 
frissítő csemege az ibarai napsütésben. Én leginkább 
szerájokban fogyasztottam, ahol gyönyörű hurik 

járnak egzotikus táncot az embernek néhány réz-
pénzért. A hurikkal öt pont, hurik nélkül csak hár-
mat adok rá.

Ordan: 
Ó, a mesés Ordan, megannyi szigetével és hatal-
mas fenyőivel. Gyönyörű a léleknek az a táj. Pár 
napot itt is sikerült elidőznöm, az isteneknek hála. 
Nem is értem az itteni emberek mogorvaságát és 
magukba zárkózottságát.
Leghíresebb alkoholpárlatuk a fenyőpálinka. Csak 
azt nem értem, hogy ahol ennyire különleges ne-
dűt készítenek, ott miért nem fogyasztják nagyobb 
hévvel. Nem került sok utánajárásomba, hogy ki-
derítsem, hogyan is készül ez a mesés itóka.  
Nem barátaim, nem fenyőből - hanem az úgy-
nevezett fenyőmandulából. Egy itt honos fenyő-
fajta tobozának magjaiból és búzapárlatból.  A 
búzapárlatot telepakolják enyhén megzúzott fe-
nyőmandulával, és jó hosszú időn át fahordókban, 
mintegy gyümölcságyon érlelik, majd leszűrésre 
kerül. Persze az érlelés idejét a gazdák válogatják 
meg, és szigorú titokként kezelik. Ha túl sokáig 
érik, akkor csípős fűszeres lesz, ha pedig túl ke-
vés ideig, akkor íztelen pálinkaszerű valami. Az 
alkohol erősségével is variálnak, de szállásadóm 
ezt pénz fejében sem volt hajlandó elárulni. A 
nedű színe áttetsző, enyhe mézsárgás karakterrel, 
míg az illata a fenyőgyantáéhoz hasonló. Az íze... 
nos, az ízét nehéz szavakba önteni, de gyerekko-
romat idézi, mikor fenyőgyantát és mézgát rág- 
csálva játszottunk bújócskát az erdőben. Aki nem 
kóstolta, talán elképzelni se tudja.
Öt pontos. Remélem lesz még szerencsém ehhez a 
mesés italhoz.

Hála az égnek, sosem jutottam el Kránba. Azt 
mondják, hogy a gonoszság és kegyetlenség biro-
dalma, így mikor drága pénzért sikerült hozzájut-
nom egy palack kráni itókához, nem tudtam, mit 
várjak a palacktól. Valami furcsa mérget, mely 
lyukakat mar a torkomba, esetleg helyben ledönt a 
lábamról - úgyhogy mielőtt a gondosan lepecsételt 
agyag amforát kinyitottam volna, előkészületeket 
tettem. Igazán nem lenne szép dolog tőlem, ha 
kíváncsiságomban veszni hagynám társaim. Ter-
mészetesen elővigyázatosságom felesleges volt. A 
pecsét feltörése és a dugó eltávolítása után sem ve-
tette rám magát holmi démom-szerzet és sziszegő 
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gáz sem szabadult ki a palackból. 
 A méregdetektor sem azonosította méregként a ne-
dűt. Csak én maradtam és a Kroah Nierh nevezetű 
itóka.  Ne kérdezzétek, mit jelent. Sosem tanultam 
meg a krániak ugatásra és görgő kövek zajára hason-
lító nyelvét, mindenesetre valami nagyon gonosz 
jelentése lehet. Vagy az alkotójának zagyva károm-
kodása.  Bátortalanul szagoltam bele  a palackba, de 
kellemesen csalódtam. Finom, fűszeres illat áradt 
belőle. Talán a pecsenyékhez használt fűszerek illa-
ta. Bors, babér, paprika, kömény. Színe sötétbarna, 
majdnem fekete. Íze, ahogy ezek után gondoltam: 
kissé édeskés, kissé páclé jellegű, veszettül csípős, és 
az ereje sem az utolsó. Második pohárral nem kós-
toltam. Ki tudja, milyen hatásokat eredményezett 
volna. Három ponttal jutalmaztam.

Gorvikban jártamkor igazán finom csemegéhez
sikerült hozzájutnom. Persze nem ritkaság szám-
ba menő itóka, de legalább annyira kellemes. A 
gorvikiak Fehér Vitorlának hívják ezt a tüzes nedűt. 
Lényegében nem más, mint egy szőlőpárlat. A kikö-
tői kocsmákban van karcosabb változata is, amit a 
szőlő erjesztett héjából készítenek, amolyan seprő-
pálinka, de aki igazán finomat akar inni, az térjen be
a Pókhálóba. Larronne hangulata kiváló:  csendes

lantzene szól, a padló mozaikkővel kirakott pókhálót 
mintáz, és nem az a döngölt agyag, amit volt szeren-
csém megtapasztalni némely lebujokban. Emiatt a 
por is kevesebb, és nem csikorog az ember foga alatt 
a homok két fogás között. Na de a nedűre visszatérve: 
áttetsző, víztiszta, színtelen ital. Az illata a gyümölcs 
édes ízét csalja a nyelvemre, de gyanítom, ereje okán 
lámpaolaj helyett is bőven megállná a helyét. Rend-
kívül erős, az íze mégis selymes. Begyújtja az ember 
torkát, és közben mintha vajjal kenegetné a hangszá-
lait. Semmi különleges ízesítés nincs benne, mégis, az 
az enyhe mazsolaíz elkápráztatja az embert. Egyszó-
val öt pontot adok rá. Kihagyhatatlan. 

Draven Argoma



Az alábbi techat kyrach (nyolcszögletűre haj-
togatott toroni levél) Psz.3360-ban, a Tizedik 

Zászlóháború idején került a dorani titkosszolgálat 
birtokába. Megszerzője, a Via Grom Menyét névre 
hallgató felderítője egy toroni futártól vette el, és fá-
radtságot nem ismerve juttatta el városunkba. A levél 
hajtogatása a hozzáértőnek elárulta, hogy valamely 
Nemes Ház megbízottjának, főrangú tisztségviselő-
nek – a toroniak famornak mondanák – parancsra, 
hivatalos egyezség részeként küldte.

„Agitor Imperialis Cilynnar Errnason Hygrassyrnak, 
a shabbúli tartományi légió parancsnokának.
Bocsánatodért esedezem, domyr, amiért ismétel-
ten zaklatni merészellek, holott a sherchia, mely 
szólnom enged, csak heti egy levelet engedélyez-
ne számomra. A Háromfejű azonban úgy rendelte, 
hogy megtudván sereged célját, rendelkezésedre bo-
csássam tudásom az ilarok népének fegyverforgató 
obsorairól, messir Or ’cymmer On-Lyntorn utasítá-
sára az oniccha usparghata kívánalmai szerint. Bölcs 
uram lehetőséget is kínál a viszonzásra, és tisztelete 
jeléül méltatlan személyemen keresztül emlékeztet 
rá, hogy Sogron közelgő második havában tartják 
majd Rhín tartomány új Quessorainak kĳelölését,
ahol kívánatos volna lekötelezetted figyelmét fel-
hívni a tehetséges Jarkhyr On-Lyntorn személyére.
Mindenekelőtt hadd jegyezzem meg, hogy az ilarok, 
avagy ahogy magukat nevezik, Szépmező fiai soha
nem indulnak csatába egyedül. Ha mennek, csak 
lovon teszik azt. Nem véletlenül beszélek társként 
az ilanoriak lovairól, mert maguk is így tekintenek 
rájuk. Ahogy a mondás tartja, lovon születnek; ezek 
a barbár népek apró gyermekkoruktól kezdve nye-
regben töltik napjuk jelentős részét. Kívánatosabb 
lenne talán lóhátat használnom, mivel gyakran 
nyereg nélkül, egyszerűen szőrén ülik meg lovukat, 
noha nyeregkészítő mestereik az ismert legjobbak 
Északon. Sajnos azt kell mondanom, hogy még a  
szári lovászmesterek nyeregkészítőin is túltesznek, 
évszázados tudásukat féltve őrzött titokként adják 
át utódaiknak és igen nagy megbecsülésnek örven-
denek közösségükben. Harci nyergeik pedig ké-
nyelmesek nem csak a lovasnak, de a lónak is; akár 
napokat is el lehet benne tölteni zavartalanul. 
A lovat sarkantyú nélkül irányítják, gyakran be-
szélnek hozzá, s nem csak parancsokat adnak, egyes 

Az ilanori harcmodorról

híresztelések szerint bíztatják, vagy éppen kedvük 
felől faggatják őket. Szinte barátai egymásnak, ló és 
lovasa sosem látott összhangban szárnyal Szépmező 
rétjein. Saját maguk ápolják és szerelik fel őket, ha 
úgy adódik, vele is alszanak. Talán nem alaptalan, 
noha bizonyosan túlzó Heryllas mester híres periddo-
játéka, a lovát szeretőként tartó nomád muzsikusról, 
mely köztudottan mélyen tisztelt Bakpápánk kedven-
ce is. Nem csoda hát, hogy a harcba is együtt mennek, 
és ezt figyelembe véve könnyebb megérteni sajátos
teljesítményüket. Különösen értékesnek tekintik az 
istentől áldott lovakat, akiket hitük szerint csillaggal 
jelölnek az égi hatalmak, és stellireként emlegetik. 
Mindezek fényében jobban érthető a felháborodás, 
amit az előző Zászlóháborúban a Lunírsisakosként 
félt Ermessar nagyúr tette váltott ki a szövetségesek 
soraiban, mikor az elfogott ilanori vezér szeme előtt 
hű udvari orkjai élve bezabálták a fogoly hátasát. 
A harcosokat Ilanorban dhuninak nevezik, amelyet 
vágtatóként fordíthatunk le legpontosabban. A vág-
tató könnyű fegyverzetű lovas. Nem csak a katonák 
tartoznak ide, de uraik is; minden magára valamit is 
adó nemes ért a fegyverekhez és a lovakhoz, és ka-
tonáival együtt, lovaglócsizmában és bőrruhában 
száguld csapatával. Létezik a fegyverforgatók egy 
másik típusa is Szépmezőn, akiket kai-meada néven 
emlegetnek, ami megtanulhatatlan rejtnyelvükön 
védelmezőt jelent. Ezeket a harcosokat a társada-
lom kettőssége hívta életre, ők ugyanis a letelepedett 
nemesek testőrségét, a birtokok és erődök védelmét 
látják el. 
Az ilanoriak büszke, öntudatos, és szabad nép. 
Mindenki ért valamicskét a fegyverekhez is, nem 
is tekintik férfinak azt, aki nem találja el lóhátról
íjjal a dinnyét. Életmódjuk nem áll messze a hábo-
rús élettől, nomádként terelik állataikat legelőről 
legelőre, sokszor hónapokig haza sem térve pompás 
faházaikba. Szeretik földjüket, legelőiket, és ha uruk 
fegyverbe szólítja őket, szinte azonnal elindulnak a 
gyülekezési helyekre. Ennek tudható be, hogy na-
gyon rövid idő alatt hatalmas létszámú lovas hadat 
képesek összegyűjteni az ilanoriak.  Igazi háborúban, 
főleg Ilanoron kívül szinte biztosan csak a vágtatókat 
vezérli eléd rossz sorsuk, domyr, ezért inkább velük 
foglalkozom. 
Ilanor harcosai lovasfegyvereket használnak. Min-
den fegyverüket olyanra készítik, hogy a lovon  ne 
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akadályozza őket, azok kicsik, könnyűek, ám annál 
halálosabbak. Legfőbb közülük az íj, ami a nomádok 
visszacsapó íjaira hasonlít.Ynev hatalmas világán ta-
lán csak a hegyesfülű korcsok készíthetnek különb 
íjakat ezeknél.
 Könnyűek, rugalmasak, karcsúak, erejük mégis le-
gendás, rugalmas vesszőik még egyes páncélokat is 
átütnek. Állítólag hosszú hónapokon át készülnek, 
és a harcosok óvják is őket, értékük számukra fel-
becsülhetetlen. Azt mondják, egy ilarnak csak egy 
íja lehet, így ha fogságodba kerül egyikük, ennek el-
pusztítása jelentős, a lelkére ható fenyegetés lehet, 
mely Tharr előtt sem érdemtelen.   Igen vigyáznak 
hát íjaikra, melyeket ky-las néven neveznek - külön 
tokban tartják az eső és a harmat elől, mely bőrből 
készül, és különleges szőrmével, esetenként rézve-
rettel díszítik. Nem csak ky-lasaik kiválóak, maguk 
is igen jól bánnak ezzel a fegyverrel.  Ezek haszná-

latát is kicsi koruktól kezdve tanulják, joggal feltéte-
lezhető hát, hogy elméjük pallérozására nincs idejük. 
Íjjal viszont már serdülőkorban keresztüllőnek egy 
emberfej nagyságú dinnyét, akár ötvenegy lábról, míg 
a felnőtt dhunik megteszik ugyanezt még lóhátról 
is. Az ilanoriak különös harcmodora ugyanis, hogy 
nem csak gyalogosan, de lovaik nyergéből is kiváló-
an lőnek, még a nyeregben hátrafordulva, visszafelé 
is. Nem egy leírás említ már szélvészként menekülő 
ilanoriakat, akik sorra nyilazták le üldözőiket.
Nem nélkülözik a kardokat sem. Szablyáik rövidek, 
íveltek, keresztvasuk is alig van. Ezeket a banidként 
emlegetett pengéket alkalmazzák legszívesebben kö-
zelharcban, és lóról is kiválóan forgatják. Íveltsége 
miatt a nyeregből kihajolva is könnyen előránthatják, 
és olyan erővel vágnak vele, hogy sokszor fejek, egész 
végtagok hullnak a porba a penge nyomán. Mivel 
mesteri lovasok, küzdelemben táncoltatják hátasai-
kat, és a vágásaikat is megtámogatják az ágaskodásból 
lezúduló állat lendületével.
Ha páncélossal kerülnek szembe, csatacsákányt, 
nuplat, vagy kis fejű fokost húznak elő a nyereghez 
rögzített tartókból, és olykor használnak kis méretű, 
kerek, bőrrel bevont könnyű fapajzsot is. Említést ér-
demel még a ritkább, ám szintén lóra termett, köny-
nyű hajítódárdák alkalmazása is, a rugalmas nyelű 
kabanok vékony acélhegyei értő kezekben szintén 
jelentős pusztító erőt képviselnek. 
Ha lovasokkal akadnak össze, gyakran nyúlnak lasz-
szóhoz, hogy lerántsák ellenfelüket, képesek akár 
több lónyi távolságból is rávetni a hurkot egy lovas 
nyakára. Egy lerántott, esetenként több mérföldet 
vontatott harcos pedig már nem sok mindent tud ten-
ni, hidd el, domyr. Ezt magam is megtapasztaltam, 
bár Tharr kegyelméből túléltem, évekkel ezelőtt.
 Esetenként ostort is használnak, ujjnyi vastag bőr-
fonataik fájó hurkákat varázsolnak a bőrre, ravasz 
csavarintásokkal pedig még a fegyvert is kiemelik az 
ügyetlenebb kézből.
Az ilarok vitéz harcos hírében állnak, bár fegyelme-
zetlenek és sokra tartják az egyéni virtuskodást, alig 
félik a halált, melyet átváltozásként hívnak csupán. 
Harcos nép ők, akik nem fénylő ezüstökért, nem is a 
gazdag zsákmány reményében fognak fegyvert,  ha-
nem földjeiket, szeretteiket, társaikat önzetlenül véd-
ve, sokszor csak a harcért magáért vetik bele magukat 
a küzdelembe.
A dhunik teljes mértékben kihasználják lovas adott-
ságaikat. Egységeik gyorsak és kitartóak, rövid idő
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alatt is nagy távolságokat tehetnek meg, így könnyen 
az ellenség hátába manőverezhetnek, és ott tűnhet-
nek fel, ahol nem számít rájuk a hadvezér. A termé-
szetben élnek, annak gyermekei, ellátják magukat, 
sőt, még egyes fegyvereiket is igen gyorsan pótolják 
onnan, ez megint csak rugalmasságukat növeli. Több 
szakértő is Észak legjobb könnyűlovasságaként em-
legeti őket.
Ha csak lehet, kerülik a közvetlen összecsapást, bár 
nem félnek tőle, szívesen hergelik ellenfeleiket, és 
csak távolról, akár menekülés közben is nyilaznak 
rájuk. Gyakran zaklatják az ellenséget, kis csapatok-
ban rajtuk ütnek, és mire azok csatasorba állnának, 
harci alakzatot vennének fel, már odébb is álltak, 
mindössze néhány, nyílvesszővel átjárt torkú ha-
lottat hátrahagyva. Nagy mozgékonyságuknak kö-
szönhetően gyorsan át tudják rendezni soraikat: ahol 
imént csak néhány lovas menekült, könnyen feltűn-
het több száz harcos is. Ha egyik oldalt megerősíted 
állásaidat, percek múltán a másikon bukkanhatnak 
fel. Ellenük a megfelelő fegyelemmel, zárt alakza-
tokkal, nagy létszámú őrséggel, jól szervezett felde-
rítő rendszerrel és könnyűlovasok alkalmazásával 
védekezhetsz hatékonyan, domyr.
Ha alkalmuk nyílik, kihasználják az istenek jóindu-
latát is, az eső, a köd, az éjszaka mind az ő taktikájuk-
nak kedvez. Lovaikkal jól haladnak nagy sárban is, 
míg a gyalogosok csak beleragadnak, és bogarakként 
kapálóznak benne.
Ha tehetik, össze is dolgoznak, nem ritka, hogy szét-
szórt sorok között több lovas is támad egy ellenfelet, 
így páncélos lovagokat is könnyen korcs isteneik elé 
küldhetnek. Szeretik fárasztani ellenfelüket, majd 
amikor az már feladta az üldözést, kitartó lovaik-
kal újra körbevágtatják, lenyilazzák, lerántják, hogy 
esélye se legyen. Szemfényvesztő gyorsasággal vál-
tanak testhelyzetet a lovon, akrobatákat is megszé-
gyenítő ügyességgel fordulnak meg, vagy állnak fel a 
nyeregben, ha úgy akarják. 
Lételemük a pusztaság, erdőben íjaik, köveken lovaik 
képességei csökkennek, ilyen helyen csikard hát ki a 
küzdelmet, ha módodban áll, domyr. Ha pietoraid 
meg tudják törni lendületüket, máris legnagyobb 
előnyüktől fosztották meg e vad harcosokat.
Ha mindenképpen össze kell csapniuk, akkor is ki-
használják lovaikat, rohamuk, bár nem érhet fel egy 
nehézlovas sorfaléval, gyalogosok ellen így is végze-
tes lehet. Fokosaik sisakokat repesztenek, banidjaik 
végtagokat metszenek le. Megfigyelték, hogy - ha

lehet - nem bántják az ellenfél hátasait, inkább vív-
nak hosszan lovasával, minthogy az állatot megölve 
földre kényszerítsék.
Ha támadnak, nem alakzatban teszik. Fegyvereik és 
felszerelésük egyébként sem kedvez az igazi lovas 
rohamnak, így soraik felbomlanak, elkeverednek az 
ellenséggel, és egyesével igyekeznek végezni velük. 
A nehéz páncélt nem kedvelik, gyenge bőrvértjeik 
pedig nem sokat segítenek, ha igazi fegyver találja 
őket. Végtagjaik sem védettek, és csak a fürgeség óvja 
lovaikat is. A lovak megtámadása különösen jó vá-
lasztásnak bizonyulhat ellenük, mivel nemcsak leg-
nagyobb segítségétől, a társától fosztja meg a harcost, 
de minden bizonnyal heves, meggondolatlan bosszú-
ra is készteti, így az felkoncoltatja majd magát akár 
néhány sympietorral is, domyr.
Megfigyelték, hogy a csata forgatagában előszeretet-
tel segítik egymást, és ehhez jó eszköz rejtnyelvük. 
Mivel az ilar olyan idegen és bonyolult, hogy rajtuk 
kívül alig akadnak páran - még barátaik között is -, 
akik megértenék, ezért bizony hatékonyságuk a tit-
kos harci nyelvet használó elit harcosokéval vetek-
szik.
Ha soraikat megbontották, nagyon hamar képesek 
újra összeállni, és új manőverbe kezdeni, lovaik ré-
vén. Ki is válnak hamar a csata forgatagából, ha hagy-
ják őket, jobban szeretik a kisebb veszteséggel járó, 
csipkelődő, rejtekhelyről lecsapó, rajtaütő küzdel-
met. Ezért ha egyszer sikerült harcra bírni őket, le 
kell zárni előlük a menekülés útját. 
Az ilar harcosokat a táinnok vezetik. Olyan tisztfé-
lék ők, akik a már bizonyított, legkiválóbb harcosok-
ból válnak, születés jogán nem birtokolható a cím. 
A Thánok, nemzetségfők által elismert és kinevezett 
táinok ötven-száz lovast vezetnek, ők a tián – botor 
módon a számok hagyományát nemhogy nem veszik 
figyelembe, nem is ismerik. Ezek az egységek több-
nyire együtt mozognak, csak rajtaütésekkor oszla-
nak kisebb csapatokra. A nagy sereget is tiánonként 
mozgatják, így nem torlódnak fel, gyorsan eljutnak a 
kívánt helyre. Egész Ilanor lovasseregét mindig egy 
Thán, az öt nemzetségfő valamelyike vezeti. Olyan 
szégyen még nem fordult elő, hogy egyikük sem lett 
volna alkalmas erre a feladatra, noha a VI. Zászló-
háborút megelőzően állítólag történtek kísérletek 
ennek kĳárására is. Legnagyobb seregüket Ilanor
hadura, a Hatodik Vörös Lobogó birtokosa vezetheti. 
Nemeseik, táinnjaik az egyszerű lovászokkal együtt 
gyakorolnak, harcolnak, élnek, alig különbözteti 
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meg őket külsőleg valami. Ugyanolyan lószagú bőr-
nadrágot hordanak, banidjuk nem aranyozott, tege-
züket ugyanazok az egyszerű réz, csont, vagy hím-
zett minták díszítik. Barbár kultúrájuk nem ismeri a 
címerpajzs fogalmát; bár néha látni elhullott hátasaik 
koponyáját, lószőr díszítésű totemeket ott, ahol vala-
mire való sereg lobogókat hordoz. A fogságba esettek 
között nehéz meglátni, ha olyan obsor akad, akit oda-
haza úrnak tekintenek, ezért méltóztass megengedni 
egy aprócska javaslatot, mely szerint az elfogottak 
azonnali kivégzése helyett előbb alapos vizsgálódás-
sal ki kell válogatni, kik is azok, akik elveszejtése ér-
zékenyebb veszteséget okoz Szépmező népének. 
Ezek a könnyűlovas csapatok sem mentesek a gyenge 
pontoktól, domyr. Más fegyvernemet nem ismernek, 
nincsenek nehézgyalogosaik, nincsenek lovagjaik. 
Mitöbb, nem is tudják vezetni őket, táinnjaik nem-
csak a fenti fegyvernemekhez, de azok harcmodorá-
hoz sem értenek. A csak tisztán könnyűlovasokból 
álló sereg, legyen bármily vitéz és nagy is, csak ideig-
óráig incselkedhet egy légióval, akár a gyenge hitű 
északiak Tharr szent korbácsaival. 
A szövetség vezérei bölcsen, más csapataik megsegí-
tésére, támogatására igyekeznek alkalmazni az ilanori 
lovasokat, ám azok nem tűrik könnyen a hadvezé-
rek taktikai utasításait, a halogatást, és az alárendelt 
szerepet. Büszkeségük több lejegyzett esetben előbb 
hajszolta őket csatába, mint az kívánatos lett volna, 
így téve tönkre vezérük terveit. Persze Tharr ritkán 
olyan kegyes, hogy így kezünkbe adja a győzelmet 
– talán veled kivételt tesz, domyr, tudván, úgyis 
megszerzed azt magadnak – és az ilanori csapatokat 
is legtöbbször erőskezű, az ereni, vagy éppen dwoon 
vezérekkel megegyezni tudó tisztek vezetik. 
Mindent egybevetve, az ilarok Észak talán legkivá-
lóbb könnyűlovassága lehetne, ám sem szervezett-
ségben, sem vezetésben nem vehetik fel a versenyt a 
Császár kiváló és jól felszerelt légióival, s bizonyosan 
gondolhatjuk, hogy neves személyed parancsnoklá-
sával hadaink különösebb veszteség nélkül pusztítják 
el őket. Tharr fordítsa feléd kegyelmesen tekintetét. 
Őszintén remélem, hogy önzetlenül adott tudásom se-
gítségedre lesz, nagyúr, a barbár Ilanor lovasnépeinek 
megrendszabályozásában. 

Aylen Eranter Shyrruhin, az On-Lyntorn Ház 
strateggiora.
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Az Égi Fény 3479. évében, Arel kvartjába lépvén, 
Doran falai közt…

Cyrjad némán álldogált a városrészeket elválasztó 
falösvény egyik szélesebb részén, amit a bátrabbak 
bástyának, a kevésbé merészek kiszögellésnek ne-
veztek. Háta mögött a Szarvtorony sziluettje tűnt elő 
az alkonyat fényjátéka gyanánt, előtte pedig Doran 
Külsővárosának mozgalmas élete folyt rendületlen.
Hosszasan bámulta az alant elterülő házakat, utcá-
kat, majd figyelmét újra a távolba, a városfalakon
kívül feltűnő karavánra összpontosította. A hosszas 
kiképzésnek, s persze mágikus kondicionálásának 
hála, néhány lélegzetvételnyi összpontosítás elég 
volt, hogy kizárja tudatából a zavaró ingereket, s 
csupán a kívánt látványra koncentrálhasson. Eképp 
vált az elé táruló kép mind élesebbé, eképp tűnt elő 
újabb és újabb részlet a mozaikszerű látomásból.
Három nyikorgó-zörgő tákolmány, mindegyik ha-
talmas ketreceket cipelve, leponyvázva, a hátasok 
lépteinek ütemében vánszorgott Északfölde meg-
becsült mágusainak bástyái felé. Mellettük délceg 
harcosok helyett megfáradt hajcsárokat látott csak, 
akik az időről időre rácsaiknak rontó fenevadakat 
sem méltatták már túlzott figyelemre, nemhogy az
első szekér bakján ülő, idősödő dzsad parancsait.
Cyrjad lehunyta szemeit, s akárcsak korábban, most 
is elég volt számára néhány szívdobbanásnyi idő, 
hogy túlerőltetett érzékeit visszarángassa a saját va-
lóságába. Elméjének tekervényei közt gondolatok 
fogantak meg, melyek az előtte álló éjszakát moz-
galmasabbá tették, nem csak saját maga számára.
Ajkai néma szavakat formáltak, a Szellem sokak 
számára érthetetlen nyelvén adta lovagjai tudtára, 
hogy mit is vár el tőlük, és miként fogadják a rég 
várt vándorokat. Még pár pillanatig érezte gondo-
latfoszlányaikat, ahogy válaszként a feltétlen hűség 
asztrálképét sugallták felé, de végül mozgásba len-
dült a gépezet utolsó apró fogaskereke is, és a tuda-
tuk visszatért önnön valójuk korlátai közé. Végigte-
kintett magán, a vésetekkel áttört páncélzaton, mely 
szinte körülölelte vállas alakját. 
Hiába, Dorant szolgálta már, idestova hetedik évti-
zede, s bár nem folyt ereiben ősi fajzatok véréből, 
a mágustanács nagyjainak módszerei legalább olyan 
hatásosnak tűntek, mint a teremtés idejéből valók. 
Egyedül neve utalt a régmúlt időkre, amikor még 
kyrek fattyai, egy egy letűnt kor örökösei védték e-

me falakat, s ők álmodtak egy szebb, merészebb jövőt 
maguknak.
Száznagy volt, vagy ahogy a Vigyázórendi lovagok 
emlegették feljebbvalóikat, dy’nalhda, aki feltétlen 
hűséggel szolgálta Dorant, a mágusokat és ez által 
egész Észak érdekeit. Sietve mozdult hát maga is, 
nem tétovázhatott tovább, el kellett foglalni a saját 
maga számára kĳelölt posztot a kyr sakkra emlékez-
tető játszmában.
Ereiben jóleső érzéssel áradt szét az izgalom újabb 
és újabb hulláma, de tudta, fékeznie kell indulata-
it, mert a kapkodás hibákat szül, és a hiba olyasmi, 
amit sem ő, sem társai nem engedhetnek meg ma-
guknak ezen az éjjelen. Számtalanszor végigjátszotta 
már gondolatban, miként is alakulhat majd mindez, 
de a lehetséges megoldások közül kevés volt, ami 
ténylegesen elnyerte tetszését. S vészesen közeledett 
a pillanat, ahonnan már kevés valódi rálátása lehet a 
dolgok alakulására, s még kevesebb a beavatkozásra, 
ezért hát elszánta magát, amíg lehet, kézben tartja a 
sors alakulását.
Mire Bern’thalwac magiszter titoknoka és a karaván 
a találka helyszínére ér, mindennek és mindenkinek 
készen kell állnia.

Doran felett lassacskán bealkonyodott, és a levegő 
megtelt a pergamenek, a száraz pipadohány nehéz-
kes illatával. Mindeközben alig hallható zajjal nyíl-
tak meg a kapuk, sorban egymás után. A karaván és 
a féltucat kísérő láttán a lovagok és városőrök előzé-
kenyen félretekintettek, aminek az első batár bakján 
ülő, kivénhedt bahrada kifejezetten örült. Szayb al 
Mukharaff évtizedekkel korábban az Ibara ünnepelt 
viadora volt, ám idővel nimbusza megkopott, és né-
hány közeli ismerőse jobb belátásra bírta őt: örökre 
búcsút intett a végtelen homok birodalmának.
Beszélik, ebben az is közrejátszott, hogy világ éle-
tében Doldzsahnak tetsző életet élt, és őrültebbnél 
őrültebb dolgokba keveredett az arénák világán kívül 
is. Épp ezért, ellenséget épp eleget szerzett, s mint a 
magafajta magányos hősökkel ez lenni szokott, barát-
ja sokkalta kevesebb akadt.
Ezért indult hát minél messzebb, előbb Erionba tért 
meg, utóbb viszont továbbállt onnan is, s a Quironeia 
fogadta keblére. Kardját bérbe adva élte napjait, míg-
nem egy északra szervezett karavánban össze nem 
találkozott egy fiatal dorani varázslóval, aki felet-
tébb érdeklődött a különböző nagyvadak iránt. Hogy 
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miért, azt nem tudatta Szaybbal, de busás jutalmat 
helyezett kilátásba, ha a nap barnította viador meg-
felelő utánpótlást biztosít számára, hogy kísérleteit 
folytathassa.
Évek teltek el, mire az első karaván útnak indult, 
de a csengő aranyak - s persze a kihívás - minden-
nél jobban kárpótolta az egykori bahradát. Tudása 
legjavával válogatta össze társait és felszerelését, és 
ez volt immár a kilencedik alkalom, hogy Doran fa-
lai alá érve ismerősként pillanthatott a városőrök és 
Vigyázórendiek felé. Egy-egy biccentés a megfele-
lő helyen, és mindenféle kérdezés nélkül engedték 
tovább őt és csapatát. Hisz tudták jól, a Belső Város 
falai alá igyekeznek, és a mágusok egyik legelismer-
tebbjével, a Szarvtorony beavatottjával, Bern’thal-
wac magiszterrel üzletelnek, aki híressé vált arról, 
hogy sem a késlekedést, sem az ebből adódó felesle-
ges várakozást nem szívlelhette.
Háta mögött dühösen vonyított fel az egyik be-
fogott állat, de Szayb még annyira sem méltatta, 
hogy ösztökével hátrasuhintson a ponyvák árnyé-
kában rejlő ketrec felé. Inkább a bakról kihajolva a 
jobbján lovagló félvér, Eynohrr pillantását kereste. 
Amaz - mintha csak apjától, az elf világcsavargótól 
örökölt érzékei súgták volna meg számára - a néhai 
bahradára emelte gleccserkék szemeit, és aprót bic-
centett csupán.
„Tehát a különleges áruval semmi gond…Remek!”
- Akkor rendben, irány tovább a Tintaházhoz! Gye-
rünk, lusta banda, holnap ilyenkorra a város leg-
szebb leányai tartanak karjukban bennünket, és 
dwoon harmatborral locsoljuk meg száraz torkun-
kat!
Társai elégedetten kurjantottak fel, ahogy valahol 
távol, nyugat pusztái közt alábukott a nap, és ők 
csupán megérdemelt pihenőjükre gondolva erőtel-
jesebb iramra ösztökélték hátasaikat. Szayb mellett 
előbb saját fiának alakja bukkant fel, ahogy széles,
kissé féloldalas mosolyával apja felé intett tisztel-
gés gyanánt, majd nem sokkal utána másik keze fe-
lől a fiú cimborája, az aszisz Ferrukh villantotta rá
farkasvicsorát.
- Iflah, Ferrukh, ti ketten, igyekezetek előre, és biz-
tosítsátok, hogy a magiszter emberei legyenek ké-
szen. A félvér már nem sokáig tudja tán féken tar-
tani a bestéket, főleg azt a dögöt ott hátul, és ugye, 
egyikőtök sem szeretné, ha egy ostoba hiba miatt 
esnénk el attól a másfélszáz ezüsttől, amit csak az 
oroszlánokért meg a wargokért kaphatunk. S ha

még a ráadást is hozzávesszük…- A két fiatal össze-
pillantott a szekér két oldalán, majd mindenféle jelzés 
nélkül megugratták lovaikat. 
Szayb lemondó sóhajjal pillantott utánuk, ám fejét 
rázva ő is megengedett magának egy aprócska kis ka-
cajt. Feszültsége, mely az út utolsó harmadában te-
lepedett rá, egyre csak nyomasztotta, és csak Doran 
falainak megpillantásakor kezdett felengedni. Mióta 
elveszítette csapatának felét, valahol a Kermir-pusz-
ták határán, bajossá vált a szállítmány védelme. Bár 
mindig is kerülte a kapkodást, mert megbocsátha-
tatlan hibának vélte, ami az ő szakmájában végzetes 
lehet, végül mégiscsak kalandor-zsoldosokat fogadott 
karavánjába. Az első párost, aki útjukba akadt a hara-
miák támadása után.
Utólag jó döntésnek bizonyult, de ezt akkor és ott, 
az isten háta mögötti városka fogadójában, megannyi 
szúrós pillantás kereszttüzében nem tudhatta még. 
Abban sem volt biztos, vajon a két, magukat sinog-
kuli zsoldosoknak valló férfi akart-e mihamarabb tá-
vozni onnan, vagy ő maga, miután látta, hogy amazok 
tetemes adósságot halmoztak már fel a kockázás során. 
Kettős őrséget rendelt el éjszakára, minden váltásban 
két megbízható embere és egy gianagi szerepelt, de az 
elővigyázatosság feleslegesnek bizonyult. Dehtron és 
Ta’iraq remekül forgatták fegyvereiket, és nélkülük, a 
segítségük nélkül talán el sem jutottak volna Doranig. 
Jókedvét még az alkudozás várható eredménye sem 
tudta lelohasztani. A magiszter, ha akart, dzsad kufá-
rokat megszégyenítően tudott pörölni az állatok vélt, 
vagy éppen valós sérülései miatt. Mindegyiken talált 
kivetnivalót: az egyik túlontúl testes, a másik meg 
csenevész, amannak fél lábát bárddal kurtították meg, 
vagy épp szeme világát vesztette a befogás során.
Ismerték már egymást, s évek, lassan évtizedek óta 
ugyanazt a játékot játszották el minden találkozásuk-
kor. A dzsad megértette, amit ő az anyatejjel szívott 
magába, azt Bern’thalwac kínkeserves tapasztalatok 
során tanulta el az Ibara népétől. Hol egyik, hol má-
sik győzedelmeskedett szópárbajaik során, de ezúttal 
elszánta magát, nem enged az áraiból, főleg nem az 
utolsó batáron rejtőző bestia esetében.
Baljával végigsimított szakállas állkapcsán, majd jó-
korát csettintett a levegőbe.
- A mindenségit, gazdagok leszünk mind!

Besötétedett, mire mind a hét megfáradt férfi megér-
kezett a Tintaháznak címzett fogadó előtti térre. Né-
hány fegyveres várt rájuk, az ő feladatuk volt, hogy 
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vigyázzák a karaván és a szállítmány épségét, míg a 
magiszter és a néhai bahrada megállapodást kötnek 
az áruról.
Szayb fiát kereste tekintetével. Iflah egy ismerős férfi
mellett állt, és kedélyesen csevegett vele, míg apja 
és társai érkezése félbe nem szakította. Apja jókedve 
rögtön alábbhagyott, amikor közelebb lépett, és fel-
ismerte a férfit.
- Üdvözöllek Doranban, Szayb al Mukharaff! Örülök, 
hogy épségben láthatlak újra városunkban, és amint 
látom, ezúttal is tetemes mennyiségű rakománnyal 
tértél meg falaink alá. Dicséretes teljesítmény!
Szayb aprót biccentett. Baljával az övébe tűzött ostor 
markolatával bíbelődött, míg megpróbálta elővenni a 
legnyájasabb modorát, noha az előtte álló férfitól ki-
rázta a hideg, ahogy végigmérte tekintetével. Hosszú, 
csattal hátrafogott, fekete haj, ovális arc, mélyen ülő 
szemek, kiszámíthatatlan pillantás és vonások. Igazi 
diplomata, akinek minden mozdulata valami mást 
sugall, akinek mimikájából képtelenség következtet-
ni a valódi szándékaira. Legszívesebben a csizmája 
hegyére sercintett volna, hogy mélyről jövő tisztele-
tét kifejezze iránta, de végül megfékezte indulatait.
- Én is köszöntelek, Gendlarh cwa Zelaffey titoknok. 
Örvend a szívem, hogy újra láthatlak! Doldzsah ve-
zessen utadon, és Dzsah adjon neked kellő bölcses-
séget, hogy jól szolgálhasd uradat, a jó Bern’thalwac 
magiszter. Azt reméltem, vele személyesen tárgyal-
hatok majd ajándékaim értékéről, mert oly ritkaság is 
lapul ezúttal a ketrecek egyikében, mely úgy hiszem, 
párját ritkítja még a világnak ezen a részén is.
Gendlarh titoknok érdeklődve vonta fel szemöldö-
két.
- Valóban? Sajnos, úgy alakult, hogy a magiszter je-
lenleg nagyon is elfoglalt, a Nagytanács megbízatásá-
ban jár el éppen, ezért kért meg engem, hogy a tőlem 
telhető legjobb módon lássam el feladatomat hiá-
nyában. Hidd el, titoknoka és segédje lévén, van oly 
rálátásom a dolgokra, hogy megítélhessem, egy-egy 
fenevad... bocsásson meg... egy-egy ajándék meny-
nyit is érhet.- Szayb széles mosollyal ajkain rajzolta a 
tisztelet jelét maga elé. Nem volt ostoba, megértette, 
ezúttal még keményebb csatára számíthat, mint ko-
rábban bármikor. Nem egyszer volt jelen a titoknok 
az alkukötések alkalmával, és ismerhette már a dzsad 
minden apró trükkjét, amit a magiszterrel szemben 
valaha is bevetett. Megigazította hát még egyszer az 
övére akasztott ostort, majd ugyanezzel a mozdulat-
tal a túlsó oldalán a jatagánt is, és intett övéinek.

- Ta’iraq, rántsd le a leplet a hátsó kocsiról, a titok-
nok uraság látni kívánja az árut! Eynohrr, állj ké-
szenlétben!-
A gianagi megvárta, míg a félelf felajzza reflexíját,
fura, zöldesen csillanó hegyű nyílvesszőt helyez az 
idegre, majd a dorani fáklyák fényében kicsit köze-
lebb lép a batárhoz. A zsoldos csak ekkor rántotta le a 
jókora szövetdarabot, mely a tágas ketrecet rejtette.
Gendlarh felhördült, akárcsak néhány katonája, de 
a karaván tagjai csendesen figyelték tovább a lán-
cainak feszülő bestiát. A lény hatalmas volt, kitines 
vázán fura visszfénnyel járt táncot a lángnyelvek vi-
lága. Négy karjából egy hiányzott, a másik hármat, 
lábait és nyakát a ketrec rácsaihoz láncolták, hogy 
éles csáprágóval semmiképp se tehessen kárt sem őr-
zőiben, sem saját magában. Kidülledő kristályszeme-
ibe pillantva a titoknok mintha csak egy másik létsík 
vándorával nézett volna farkasszemet. Sokáig kép-
telen volt megszólalni. Ta’iraq sétált a félelf mellé, 
aki feszülten figyelte az aun minden mozdulatát, és a
gianagi nevetve rázta meg a fejét a diplomata zavarát 
látva.
- Azt se tuggya, mifene lényt hoztunk nekĳe!-
Szayb rosszalló pillantással fojtotta belé a szót, majd 
maga is Gendlarhhoz fordult.
- Nos? Mit gondolsz, egy aun harcos, törzsének baj-
noka, elfeknek gyilkosa megfelelő meglepetés lesz 
mestered számára?-
Gendlarh oldalra billentett fejjel gondolkodott egy 
pillanatig, majd a bahrada felé fordulva nyájas mo-
solyt villantott felé, ami még a kemény alkukhoz 
szokott dzsadot is meglepte. Mintha csak azt üzente 
volna gesztusával, hogy a riposzt nem soká várat már 
magára.
- Gratulálok Szayb, minden elismerésem. Nem hit-
tem volna, hogy képesek lesznek a hegyi oroszlánok 
és wargok mellett mást is leszállítani ezúttal, de kel-
lemeset csalódtam önökben. Bár úgy látom, keveseb-
ben tértek meg, mint ahányan legutóbb elindultak.-
- Valóban, mirac, adódtak nehézségek, de végül 
könnyedén túltettük magunkat rajtuk. Most pedig, 
itt vagyunk, és javaslom, az alkudozást folytassuk 
le inkább odabent, hogy kegyelmességed is kénye-
lembe helyezhesse magát, s megízlelhessük a Tinta-
ház zamatos borainak valamelyikét. -Gendlarh nem 
azonnal válaszolt. Elsétált az aun ketrecéig, majd 
farkasszemet nézett előbb a gianagi zsoldossal, majd, 
miután az megérezvén a helyzet súlyát, félrefordított 
fejjel arrébb somfordált, az aunra emelte tekintetét.
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Pár pillanatig bámulta a szörnyeteget, majd, mint 
a lecsapni kész vércse, indult vissza a dzsad felé. A 
fogságba esett lény láncainak feszülve megpróbált a 
merész halandó felé kapni, de a félvér magasabbra 
emelte íját, és nyugalomra kárhoztatta foglyát. 
- Rendben, folytassuk odabent.
A titoknok egyetlen intéssel parancsolta embereit 
őrségbe, majd hátra sem pillantva elindult befelé. 
Szayb rosszalló pillantással mérte végig az ajtónyí-
lásban eltűnő alakot, majd gyorsan társai mellé lé-
pett. Hogy Gendlarh viselkedése zavarta, vagy csak 
a fáradtság tette ingerülté, nem tudhatta biztosan, 
de ilyen közel a célhoz már nem akart ostoba hi-
bákat véteni.
- Iflah velem jön, akárcsak Ta’iraq. – A gianagi
mellkasára bökött, nyomatékosítva előbbi kĳelen-
tését, mire annak borostás arcán lapos, bárgyú viy-
gyor terült szét. 
- A megállapodásunk úgy szólt, a kialkudott ösz-
szeg egytizede a tiétek, így legalább láthatod, nem 
akarlak megrövidíteni egy rézgarassal sem. A töb-
biek idekint maradnak, és figyelnek a doraniakra,
nehogy valami ügyeskedés legyen a dologban. Te, 
félvér barátom, keresel egy megfelelő helyet, ahol 
nem leszel szem előtt. Nem szeretem ezt a titok-
nokot, tudálékos és merészen alkuszik, és hát 
mégiscsak Északfölde megátalkodott gazfickóival
üzletelünk. Ha bármi gyanúsát láttok, jelezzetek. 
Megértettétek? – Bólintások érkeztek válaszul. 
- Akkor jó, indulás!

Cyrjad megigazította fegyverövét, ahogy a szeke-
rek mellett sétált. Az aun látványa nem hatotta 
meg különösebben: amennyire  fel tudta mérni, a 
karaván vezetője gondoskodott róla, hogy kellően 
bódult legyen, mire ideérnek, akárcsak a többi, rab-
sorsa jutott bestia.
Már nem a rúnadíszes vértjét viselte, mellkasát a 
dorani városőrök egyszerű szabású mellénye, és az 
alatta viselt hétköznapi láncing takarta. A gárdis-
ták alkották az utánpótlást, legjobbjaiknak jutott 
a megtiszteltetés, hogy egy Vigyázórendi halála-
kor próba alá vethessék magukat. Persze, ilyesmi-
re ritkán volt példa, lévén a Belső Város mágusai 
ragaszkodtak hűséges társaikhoz, s a lovagok közt 
nem egy akadt, aki a legendák szerint nem csak 
fegyverzetet, de tiszta kyr vonásokat és ősi nevet is 
örökölt eleitől.
Cyrjad hetven-egynehány tavasszal korábban ci-

bálta magára utoljára a gárdisták öltözetét, de nem 
hagyhatta, hogy rég eltemetett emlékek rohan-
ják meg. Arcát orrvédővel ellátott sisak óvta, híres 
abbitkardját tok rejtette, így a saját emberein kívül 
kevesen ismerték volna fel a láncvértes doraniban a 
lovagok dy’nalhdáját. És ez így volt rendjén.
Amikor a dzsad kiosztotta parancsait, magában felne-
vetett. Mint a fenevad, aki megérezte, hogy a csapda 
bezárulni készül. Sokat hallott már az ibarai viador-
ról, és ezúttal kénytelen volt elismeréssel pillantani a 
Tintaház félhomályába vesző alak után.
Egyetlen intésével átrendezte a dorani felvigyázók 
sorait. Amint a félvér és a másik gianagi letakarták 
az aun ketrecét, Cyrjad néma parancsára két harcosa 
szegődött a környék sötétjébe vesző félelf nyomába, 
míg megmaradt hét lovagja erős biztosítás alá vonta 
a batárok láncát. Végül, mikor minden harcosa a szá-
mára kiosztott helyen posztolt, a dy’nalhda elindult 
az épület oldala felé.
Félfülű Grigor már türelmetlenül várta. Az udvari ork 
arcából erőteljes cefreszag áradt ugyan, de tekintete 
tiszta volt, amint szélesre tárta az ajtószárnyakat a lo-
vag előtt. Valaha fegyvernök volt egy Vigyázórendi 
mellett, és a comtur parancsára adományozták neki 
a Tintaház felügyeletét. Hisz Doranban még a város 
urai szabták meg a játékszabályokat, bárki is kezdjen 
hatalmi játszmába a falak védelmében, ezzel számol-
nia kellett.
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- Mirac, a vendégek már elhelyezkedtek odafent. Két 
ember biztosítja a lépcsőt, neked pedig szabad feljá-
rásod van az emeletre, a megszokott útvonalon.
Cyrjad bólintott, vállon veregette az udvari orkot, 
majd sietve nekivágott, hogy a raktárból minél ha-
marabb az emeletre vezető titkos lépcsősor végére 
érhessen. Lépteit csak ott fékezte meg kissé, rutinsze-
rűen megigazította hüvelyében kardját, majd résnyi-
re megnyitotta a keskeny járatot lezáró rejtekajtót, 
hogy kiléphessen rajta.
A szoba, ahova jutott, üres volt, csupán a bútorokon 
lerakódott finom porréteg jelezte, Grigor jól végez-
te a dolgát, és tartotta magát a dy’nalhdától kapott 
parancsokhoz, melyek értelmében senkinek sem ad-
hatta ki ezt, sem másik három hálótermet. A lovag 
halkan a szemközti falhoz lépett, tudatával óvatosan 
kinyúlva, harmadik szemét a hús valóságán túlra 
nyitva mozdulatlanná dermedt, és figyelni kezdett.
A titoknoktól és a kalandoroktól csupán egy vékony 
fal választotta el, ezért lélegzetét is visszafojtot-
ta, ahogy óvatosan elmerült az érzések és csapongó 
gondolatok értelmezésében. Egy dolgot keresett, egy 
árulkodó jelet, mely minden gyilkos elméjében meg-
fogan, mielőtt lecsapna…

Szayb egy gyors mozdulattal megtörölte gyöngyöző 
homlokát, míg a titoknok félrefordult, hogy az asztal 
mellé helyezett ládikót magasabbra emelje. A dzsad 
torkában sűrű epe nyomakodott egyre feljebb, bal 
keze pedig ökölbe szorult az asztallap takarásában. 
Ám arcán, bármilyen ideges is volt, csupán csalóka, 
népére oly jellemző félmosoly derengett.
- Másfélszáz ezüstöt kérünk az állatokért, mirac, egy 
petákkal sem kevesebbet. Váratlan kiadásaim voltak 
útközben, és fényestekintetű barátom bizonnyal be-
látja, hogy mindezek tükrében nem adhatom alább 
az áraimat.
Gendlarh rosszalló, szúrós pillantást vetett az asztal 
túlsó felén elhelyezkedő viadorra. Jobbjával a ládán 
simított végig ingerlően, baljával kupájáért nyúlt, 
majd egy aprót kortyolva hagyta, hogy a kellemes 
gyümölcsíz szétáradjon a szájában. Gondolatait gyors 
gyakorlattal terelte egy bizonyos mederbe, és intett, 
hogy a dzsad folytathatja érveinek felsorolásait. Élve-
zettel hallgatta a beszámolót, amit Szayb, ez a meg-
átalkodott szukafattya elétárt, és megpróbált vele 
minél több jófajta dorani veretű ezüstöt kicsikarni 
belőle. Ő persze tudta jól, meddig is terjednek hatá-
rai. Amikor nem várt támadásokról hallott, aunokról 

és haramiákról, akik megtizedelték Szayb csapatát, 
majdnem felkacagott. Nem jókedvében, nem is szá-
nakozva, csupán a vénülő bahrada stílusa mulattat-
ta. Hisz a szavak jelentésére mit sem figyelt, inkább
azok zöngéjében kutatott a másik férfi szándékai
után. Nem egy tárgyaláson megfordult már, a ma-
giszter pedig megbízott képességeiben, jobban, mint 
azt valaha is remélhette. Így olyan helyekre is bejá-
rása nyílt, ahova korábban hozzá hasonlónak soha-
sem. Titkok őrzője, csendes ügyletek lebonyolítója 
volt, és ezúttal sem szándékozott kudarcot vallani.
- Legyen hát. Másfélszáz ezüst a vadakért, csak a 
tiéd, Ibara bajnoka!
Nem véletlen alkalmazta ezt a megszólítást, mely 
évtizedekkel korábban valóban megillette a dzsadot. 
Még a hangjából sütő enyhe gúnyt sem rejtette véka 
alá, és a láda fedelét felcsapva sietősen apró tornyo-
kat helyezett a viador elé. Látta szemében a csilla-
nást, amit a jól megérdemelt fizetség visszfénye kel-
tett, és elégedett volt, mert végül mégiscsak ő, Doran 
megbízott titoknoka irányította az alku folyását.
Szayb intett fiának, aki egy szütyőt elővéve neki-
látott, hogy a tornyokba halmozott ezüstöt belesö-
pörje. A néhai viador nagyot sóhajtott, ahogy be-
lekezdtek a vágyak és akaratok harcának második 
felvonásába. A Közös nyelv szavai egy pillanatig 
akadozva nyomakodtak csak nyelvére, de megem-
berelte magát, és folytatta mondandóját. Ha fáradt-
nak, sebezhetőnek tűnik, csak veszíthet alkupozí-
ciójából, és ezúttal nem akarta elszalasztani a nagy 
nyereség lehetőségét.
- Mirac, engedd meg, hogy visszautasíthatatlan 
ajánlatot tegyek az aun életére. Dzsah éles elmével 
áldotta meg kegyelmedet, beláthatja hát, ez a fogás 
egymagában többet ér, mint az összes többi bestia 
együttvéve. Sőt! Kétszerte, vagy talán még annál is 
nagyobb az értéke. Hisz ritkán adódik lehetőség, 
hogy egy efféle teremtmény élve eljusson idáig, 
ráadásul a mi foglyunk állapota majdhogynem tö-
kéletes, sebei, ha voltak is, a karját leszámítva behe-
gedtek, hála a gondos etetésnek és ápolásnak. Igaz, 
három legjobb emberem áldozta életét a harcok 
során, s főleg miatta kellett gianagi zsoldosokkal 
kiegészítenem a megfogyatkozott kíséretemet, de 
úgy hiszem, négyszáz ezüstpénz megfelelőképpen 
feledtetné társaimmal is az út megpróbáltatásait. -
Szayb apró mosolyt látott átvillanni a titoknok aj-
kain, ahogy végigmérte a dzsad háta mögött álló,  
ez idáig meglepően csendben várakozó Ta’iraq- 
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ot. A bahrada nem akart hátrafordulni, pedig kíváncsi  
volt, mit is olvashatott ki a gianagi vonásaiból a 
dorani öleb. Mindenesetre a mosoly újra megjelent 
Gendlarh ajkain, amikor tekintetét a karavánveze-
tőre vetette.
- Három karja maradt csak, és láthatóan elbódítot-
ták. Ha nincs az a félvér idomárja, talán képtelen lett 
volna életben tartani egészen idáig. És mi van a fegy-
vereivel? Azokat is magukkal hozták? Úgy olvastam 
a Geofrámia lapjai közt, hogy a fajtája különleges 
kristályokból készíti el tárgyait. Bizonyos vagyok 
benne, hogy a magiszter örömmel vetne rájuk egy 
pillantást, ha majd egyszer visszatér Doranba.
A dzsad fejet hajtott, ültében is tisztelegve a titok-
nok felé, elismervén annak mérhetetlen tudását. El-
méjében megannyi szitkot zúdított már a doranira, 
amiért láthatóan sikerült a maga kedvére alakítania 
a beszélgetés folyását, Szayb pedig immár mit sem 
tehetett ellene.
- Különös dárdáit és kristálytőreit a karaván egy tag-
ja őrzi, de ha megkapjuk az ötszáz ezüstünket, bi-
zony mondom mirac, örömmel lemondunk róluk a 
magiszter és a te örömödre.
A titoknok arcán semmi sem mutatta, hogy meglep-
te az újabb, merész ajánlat.
- Négyszázat emlegettél korábban, én azt mondom, 
adok háromszázötvenet, és átadjátok a fegyvereket 
is…
Ekkor harsant az első kiáltás odakint, majd rögtön 
egy újabb követte.  Szayb Iflahra pillantott, aki elér-
tette célzását, és fegyvert vonva kilépett a tárgyaló-
teremből, hogy a karaván mellé siethessen. Ta’iraq 
azonban habozott. Az épület előtt fura, éles sivítás 
kélt életre, majd láncszemek elpattanó hangja hal-
latszott.
- Úgy tűnik, mégsem volt annyira elbódítva, mint 
azt hitted, ó Doldzsahnak dicső harcosa. Menj, tégy 
rendet! Addig átgondolom az ajánlatot, és ha vissza-
térsz, megkapod a válaszát.
A titoknok hangjában semmiféle érzelem nem tük-
röződött, csupán azután csillant némi elégedettség a 
pillantásában, hogy az öregedő dzsad kirúgta maga 
alól a széket, és a tétlen ácsorgó gianagi mellett kisi-
etett a szobából. Ketten maradtak csak a tárgyalóasz-
tal két felén, a bárgyú tekintetű Ta’iraq és a dorani 
Gendlarh. Cyrjad elméjében vészharangként kondult 
meg egy lovagjának figyelmeztetése. Fura meditáció-
jából azonnal kizökkent, ahogy az események újabb, 
nem várt fordulatot vettek körülötte.  Lehunyt pillái 

mögött még a külső síkok idegen látványa villódzott 
kaotikus táncát járva, amikor az üzenet már formát is 
öltött agyának egy eldugott zugában.
„Az aun elszabadult, és majdnem megölte az egyik 
hajcsárt, aki óvatlanul túl közel merészkedett a ket-
recéhez, és a láncaival játszadozva felhergelte.”
A Szellemnyelven eljuttatott üzenetet időbe tellett 
felfognia, de a válasz már ösztönösen született meg 
elméjében, és a pillanat törtrésze alatt talált utat a 
másik, érezhetően izgatott tudathoz.
„Melyik volt az? A gianagi?”
A lovag válasza szinte azonnal  megérkezett. Cyrjadnak 
azonban nem volt igazán szüksége rá, hogy megbi-
zonyosodjon róla, ami eddig csak feltétlezésként élt 
benne.
„Igen!”
A gondolatnyúlvány megszakadt, ahogy odalent 
újabb sikoly harsant, ezúttal egy halálba menő férfi
hangján. A dy’nalhda egy pillanatig habozott csak, 
míg hátralépve a keskeny válaszfaltól, kardját elővon-
va felkészült, hogy a mágusok által testébe plántált 
erőket szabadjára engedje. Ha a két gianagi valóban 
csak közel akart jutni a titoknokhoz, eleddig minden 
terveik szerint alakult.
Cyrjad izmai megfeszültek, ahogy az abbitból ková-
csolt kard súlyát megérezte jobb karjában. Harcos 
volt, és amikor nem maradt más megoldás, csak a küz-
delem, készen ált rá, hogy azt a legjobb tudása szerint 
vívja. Harmadik szemét újra a párhuzamos létsíkok-
ra nyitva erélyesebben nyúlt ki ismét a szomszédos 
szobában rejlő elmék felé, követelőzően törve utat a 
zsoldos emlékei közt. De ezúttal a felszínes gondo-
latok helyett biztos alapokra emelt falakba ütközött, 
és sejtette, ténykedése most már nem maradhat fel-
fedezetlen.
Nem tétovázhatott tovább, cselekednie kellett. Elő-
relendült, és bal öklébe koncentrált erőit szabadjára 
engedve utat tört magának a keskeny válaszfalon. 
Erigowi fenyő hasadó hangja rebbentette meg a ti-
toknokot, aki oldalra dőlt székéről, hogy az arcát 
védhesse a rázúduló törmeléktől. Ta’iraq gyorsabban 
mozdult, tapasztalt harcos módjára tért ki a tárgyaló-
terembe rontó alak első, majd második vágása elől is   
a harmadikat pedig már a jobbjában tartott, közép-
hosszú pengével hárította. Oldalt lendült, a Vigyá-
zó-rendi jobbja felé cselezett, míg baljával a markába 
rejtett apró tárgyat lendítette meg és egyenesen a fel-
emelkedő Grendalh felé hajította, gyilkos erővel és 
dühvel. Talán ha nem egy dy’nalhdával hozza össze 
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őt Igere, sikerrel járhatott volna,  ám a levegőbe len-
dülő abbit penge csengve ütötte félre az kicsiny, he-
gyes tárgyat. A gianagi, felismervén, hogy a küzde-
lemből csak vesztesen kerülhet ki, a nyitva felejtett 
ajtó felé vetette magát. Igyekezett hárítani egy újabb 
vágást, és istenei ezúttal is megóvták. A kard hegye, 
ami a mellkasát célozta, csak a bal karját szántott vé-
gig.
Cyrjad habozott, a titoknok felé pillantott, majd a 
tárgyra, mely a feje felett szúródott a tartógerendák 
egyikébe. Egy apró kristálytű meredt elő az száraz 
fa rostozatából. Mivel Grendalh láthatólag jól volt, 
és döbbenetén kívül más aggasztó  nem mutatkozott 
arcán, egy biccentést követően a lovag a támadó után 
vetette magát, megkésve.
A lépcső aljából már felhallatszott a fegyverek csör-
gése, majd egy kiáltás, egy ismerős hang jutott el 
Cyrjadhoz.
- A támadó halott, mirac!
A dy’nalhda gyomrában felengedett a jeges szorítás, 
amikor megértette, még pontosan időben lépett köz-
be, megmentvén a titoknok életét. Visszafordult hát, 
vér mocskolta pengéjét leeresztve Grendalh mellé 
lépett, hogy fejet hajthasson előtte. A kevéske erőt, 
mit elméje még magában hordozott, parancsainak 
kiosztására használta fel.
„Fékezzétek meg az aunt, és fogjátok el a gianagit. A 
többieknek nem eshet bántódásuk, ártatlanok, ma-
gam akarom kifaggatni őket!”
Mire felpillantott, a fegyvercsörgés már odakint, az 
épület előtt is elhalt. A dorani diplomata zavartnak 
tűnt, arcán mintha csalódottság és kétségbeesés lát-
szódott volna.
- Mirac Zel’affey, a nevem Cyrjad en Aymaress, a 
Vigyázók rendjéből. A merénylő halott, és amint lá-
tom, épségben átvészelted a támadást. Bocsáss meg, 
de arra kérnélek, hogy jöjj velem, minél hamarabb 
biztonságba szeretnélek juttatni.
Grendalh kezét tördelve biccentett, korábbi maga-
biztossága tovatűnt egy pillanat leforgása alatt. A 
dy’naldha azt remélte, a férfi hamarosan kiheveri
mindezt, mert szerette volna végleg felgöngyölíte-
ni ennek a merényletnek a szálait, mire a magiszter 
megérkezik. Mindezt pedig a titoknok hathatós se-
gítsége nélkül nem lesz képes megtenni. A két dorani 
sietve lefelé tartott az emeletről, és Grendalh  járása 
lépésről lépésre vált egyre biztosabbá, tartása, arcki-
fejezése apránként kezdte korábbi önmagát idézni. 
A lépcső aljában a gianagi hasra fordított holtteste 

mellet várakozó lovagokba és Grigorba, a Tintaház 
tulajába botlottak. Az udvari ork lépett előre, hogy 
elsőnek jelenthessen az érkezőknek. Kezében széles 
pengéjű kardja pihent, arcán elégedett vicsor terült 
szét, megmutatván arasznyi szemfogait.
- Mirac, jelentem, a férfi testén több helyütt is toroni
billogokat találtunk, a ruházata pedig megannyi fegy-
vert rejtett. Úgy vélekedünk mind, hogy Iker lehetett 
a szentem!
Cyrjad bólintott, elismerő pillantást vetve lovagjaira, 
majd egyetlen intéssel rendelte őket a titoknok mel-
lé.
- Ti ketten vigyázzátok mirac Zel’affeyt eztán, és 
Grigor vezet benneteket az előkészített menedékbe. 
Indulás!
Grendalh mondott volna valamit, de az orvvédő alól 
arcára szegeződő pillantás meggyőzte róla, ezúttal 
nem érdemes szembeszállnia a Vigyázó akaratával, 
főleg, hogy az életét köszönheti neki. Cyrjad sietve az 
épület elé indult, hogy felmérhesse, miféle pusztítást 
vitt végbe az aun emberei és a hajcsárok közt.
A Tintaház előtt meglepő kép fogadta. Szayb véres 
bal karját szorongatta, miközben a fiatalabbig dzsad
a másik északi zsoldos, Dehtron holttestéből rán-
totta ki jatagánját. Lovagjai szélesebb kört vontak a 
ketrecek és a sebesültek köré, de láthatóan nem bo-
csátkoztak harcba a hajcsárokkal. Szinte egyszerre 
pillantottak a fogadóból kilépő, gárdistaruhát viselő 
dy’nahlda felé.
A Vigyázó-rendi lovag, sisakjától megszabadulva, 
jobbjában a véres pengével közelebb lépett, hogy a 
szekerek takarásában rejtőző kép is elé tárulhasson. 
A harmadik, óriási ketrec mögött az aun teteme pi-
hent, megannyi sebéből zöldes lé bugyogott elő, pán-
célzatán jókora sebeket téptek a várost védőinek és 
a karaván kísérőinek fegyverei. Ám a legfeltűnőbb a 
két, kristálylencseként csillanó szemből előmeredő 
nyílvessző volt, mely bizonyossá tette, hogy ezúttal 
is a félvér hajcsárra volt szükség, hogy a megvadult 
bestiát leteríthessék.
A két dzsad mellé lépve keskeny mosolyra húzta aj-
kait.
- Köszönet a segítségetekért, Ibara gyermekei. Amint 
látom, magatoktól is rájöttetek, hogy kígyót melen-
gettetek kebleteken. Ne aggódj, Szayb mester, nem 
érhették el céljukat: a másik odabent lelte halálát, és 
a titoknokot már biztonságba helyeztük.
A viador halkan felnevetett, talán a helyzet iróniáját 
végiggondolva, majd kiegyenesedett, és véres karjá-
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val az aunra mutatott, melynek teteme mellett ek-
kor tűnt fel az íját szorongató félelf, és a nyomában 
siető két lovag. Hangja vádlón, élesen csattant, de a 
dy’naldhát, aki szinte az egész alku alatt figyelte őt az
asztrálsíkon, nem tudta megtéveszteni.
- Amazért a fényestekintetű uraság hatszáz ezüst-
pénzt kínált nekünk, erre az emberei lekaszabolták! 
Mit kezdjek most vele? Még a wargok és az oroszlá-
nok után csak megkaptam a jussomat, de Galradzsa 
vezesse futóhomokba a fajtájukat, két kutya északi 
miatt nem fogom ingyen megszámítani ezt a dögöt!
Cyrjad megrázta fejét, majd elismerően biccentett a 
feléjük pillantó Eynohrrnak, és halkan, hogy csak a 
két dzsad hallhassa tisztán, tisztességes alkut ajánlott, 
megpróbálván minél pontosabban idézni azt, amit a 
keskeny falon át kihallott az alkuból.
- Csak mert a magiszter lelkemre kötötte, hogy tisz-
tességgel bánjunk véletek, engedd meg hogy egy 
visszautasíthatatlan ajánlatot tegyek! Dzsah bizony-
nyal éles elmével áldott meg, ha még mindig életben 
vagy idefent, Északfölde vidékein is. Remélem, hall-
gatni fogsz a józan észre. Adjátok át az összes kris-
tályfegyvert, amit az auntól szereztetek, valamint a 
többi állatot, amit leszállítottatok, és én felajánlok 
ellenérték gyanánt ötven aranydukátot, hogy a ki-
adásokat is fedezni tudjátok. Úgy hiszem, ez megfe-
lelőképp feledtetné az út fáradalmait, és az alku… 
kellemetlenségeit.
Az idősödő bahrada egy pillanatig elkerekedett sze-
mekkel bámult a lovagra, majd újabb, ezúttal őszin-
tébb mosolyt villantva kezét nyújtotta.
- Doldzsah látja lelkem, mirac, beszéded őszinte, de 
remélem, nem bánod, ha minél előbb sort kerítünk 
végre a cserére. A fegyvereket azonnal idehozza a 
fiam.
Iflah ismét csak elértvén atyja célzását, sietve megin-
dult az elöl álló szekérhez, melyen jónéhány orosz-
lán aludta édesded álmát, köszönhetően a félelf bó-
dító főzeteinek. Szayb végül csak elengedte a dorani 
kezét, arcáról azonban nem sikerült letörölni az elé-
gedett mosolyt.
- Három dárdát és fél tucat, apró kristálycsilla-
got zsákmányoltunk tőle, mirac, örömmel adom át 
mindet, amint az aranyat is elénk helyezed.
Cyrjad intett, hogy kövesse őt a dzsad, a fegyverek 
átvételét pedig egyik lovagjára bízta. Visszafelé in-
dult, a magányosan elhagyatott az évnek ebben a 
szakában. Hiába, Doran nagyjainak kérését egyetlen 
vándor sem veheti félvállról a városfalakon belül.  A 

tárgyalóterembe érve elsőnek a gerenda felé pillan-
tott, melybe a toroni kristálytűje fúródott korábban. 
Rossz érzés kerítette hatalmába, amikor rádöbbent, a 
fegyvernek vélt eszköz eltűnt.
Zavarát Szayb is észrevette, és nem hagyta szó nél-
kül, miután végigmérte a pusztítást, meg a falon ütött 
nyílást.
- Mirac, a dukátokat rejtő ládikó az asztalon áll, amott 
fent nincs semmi sem.
A dorani lovag fejében meglódultak a gondolatok, de 
hiába koncentrált, elméje üres volt, akár a nyárközép 
tájékára kiszáradt kutak legtöbbje. Képtelen volt össz-
pontosítani figyelmét, hogy kinyúlhasson a titoknok
védelmére kirendelt lovagjaink tudata után. Így hát a 
dzsad felé fordult, tőle várva megerősítést.
- Az aun fegyverei közt akadt kisujjnyi méretű kris-
tálytű, vagy ahhoz hasonlító szilánk?
Szayb csodálkozva rázta meg a fejét. Cyrjad pedig 
fáradt, elgyötört szellemével kapkodva próbálta ösz-
szerakni a meghasadt valóság szilánkjait. A bolond-
ját járatták velük, Toron ügynökei kĳátszották őt is,
a dzsadot is, s hogy célukat elérhessék, nem haboztak 
feltűnést kelteni sem figyelmük elterelésére. Hogy a
titoknok magára maradjon Ta’iraq-al, és amaz bevé-
gezhesse a küldetését. Hogy megölhesse a magiszter 
segédjét…
Nem! Nem akarta megölni, hisz fegyvert is csak akkor 
rántott, amikor ő rájuk rontott. A kristályt már koráb-
ban kezében szorongatta. Talán át akarta adni... Nem 
gyilkos volt, és amit a titoknok felé hajított, az sem 
fegyver volt. Küldemény inkább, ajándék egy barát-
nak, vagy épp bajtársnak. Ezért nem érezte a gyilkos 
dühöt egyik emberen sem odabent, ezért volt hát a 
toroni annyira izgatott, és Grendalh olyan nyugodt. 
Az ő érkeztéig minden úgy alakult, ahogyan azt a ma-
giszter segédje eltervezte.
Mirac Zel’affey tehát ügynök volt, akárcsak a két 
fejvadász, aki gianagi zsoldosnak adta ki magát, csak 
hogy a titoknok közelébe férkőzhessen. A kristály 
volt a kulcs, a küldemény, amit el kellett juttatniuk 
idáig, és mindehhez tökéletes keretet alkotott a kara-
vánnal érkező aun és fegyverzete.  Tehát áruló járkált 
szabadon Doran falai közt, és oly rangot vívott ki ma-
gának, mellyel a a magiszter legféltettebb titkaiba is 
bepillanthatott. Csak az istenek a tudhatói, miféle tu-
dás kerülhetett a birtokába. A felismerés fájdalmasan 
született meg, és legszívesebben kardjával hasította 
volna ketté a tarini fából ácsolt tárgyalóasztalt. Tehe-
tetlen dühe cselekvésre késztette, a tökéletes megol-
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dáshoz szokott elme és akarat nem viselhette el, 
hogy ennyire nyilvánvalóan A vadászból préda lett, 
a csapdából, mit a toroniak számára állított, keserű 
felismerés.
Szaybra pillantott, majd félrelökte őt útjából, ahogy 
nekilendült, hogy a titoknok nyomába szegődhes-
sen. Válla felett kiáltott vissza csupán az értetlen 
bahradának, mielőtt öles lépteivel maga mögött 
hagyta volna a földszintre vezető grádicsokat.
- Vigye a ládát! Amit benne talál, az a maguké!

Szayb bal a kezén fehérlő kötést bámulta, míg Iflah
jókorát sercintve tempósabb haladásra ösztökélte a 
batárt vontató, termetes lovakat. Még mindig mo-
solygott, pedig az őrült éjszakát már három, nyu-
godalmasabb társa követte. Mégsem múlt jókedve. 
A csatát nyert tábornokok büszkeségével fordult 
oldalra, hogy az Arowin-hegység lankáin felépített 
városnak még egyszer búcsút inthessen, ezúttal tán 
évekre, de semmiképp sem utoljára.
Eynohrr ugratott előre, felzárkózva a két dzsad mel-
lé. Hátasa engedelmesen igazította lépteinek ritmu-
sát a batáréhoz, hogy aztán a félelf is megbámulhassa 
a néhai bahrada gyorsan hírhedté vált arckifejezés-
ét.
- Mondd csak Szayb, tényleg igaz, amit az a kis cafka 
súgott a fülembe múlt éjjel?
- Honnan tudjam én, hogy miket sugdos az ágyasod 
neked, miközben férfinak képzeled magad az ölének
közelében, he?
A félelf, mintha csak meg sem hallotta volna a Szayb 
hangjában bujkáló rosszállást, tovább próbálkozott.
- Tudom, hogy te is hallottad a hírt. Igaz lehet, hogy 
Észak embervadászainak újabb játszmájába kevered-
tünk?
- Bolond vagy te, édes fiam! – vágta rá szinte azonnal
a dzsad, de ajkainak remegése egy pillanatra árul-
kodó jelként villant Eynohrr fürkésző szemei előtt. 
– Sokat képzelsz magadról, és ha azt hiszed, hogy va-
lamiféle árulót lepleztünk le, hát verd ki a fejedből 
ezt az ostobaságot. Szajmah il ramillah! Tégy meg 
mindent, hogy felfigyeljenek rád, hogy valóban  ér-
tékesnek lássanak, és beszállhatsz a játékaikba ma-
gad is. Úgy hallottam, a magadféle lelkes kalandorok 
előtt mindig nyitva áll Doran kapuja, hogy szolgálat-
tal bizonyíthassák rátermettségüket, és elnyerhessék 
a Titkok Kincstárának kulcsait.
Eynohrr dühösen rántotta meg a kantárt, és fordí-
totta meg hátasát. Iflah nem tudta eldönteni, a félelf,

vagy a ló fújtatott idegesebben a hirtelen mozdulat-
sort követően. Szayb legyintett egyet, mosolyogva fia
felé fordult. Élvezettel ejtett ki minden szót, ami az 
Ibara nyelvén kelt életre ajkain.
- Hagyd, majd megbékél és rájön, hogy nálunknál 
jobb társakra odafent, a hegynyi falak árnyékában 
sem találna.
- De lehet, hogy igaza van. Láttam, amit láttam, 
apám. Denthur és Ta’iraq hátán is ugyanazokat a 
bilogokat tetoválták, és Doldzsah a megmondhatója, 
azok toroni jelek voltak!
- Honnan tudhatnád te azt, iblik? Sosem találkoztál 
még valódi Ikerrel, és adják az égiek, hogy ne is le-
gyen rá alkalmad!
- És a pletyka, hogy két Vigyázórendi lovagot, meg a 
Tintaház tulaját holtan találták még azon az éjjelen? 
Hisz évtizedek óta nem hullott el senki Doran őrei 
közül! Meg hogy a titoknok, az a lóarcú, kötekedő 
barom, az ő teste azóta sem került elő?
Szayb elgondolkodva pillantott fiára. Hagyta, hogy a
közéjük telepedő csend kellőképp fokozza Iflah fe-
szültségét, és csak némi töprengés után szólalt meg.
- Ha így is van, ez már nem a mi gondunk. Majd az 
a Cyrjad nevű, az megoldja, ha akarja. Ami minket 
illet, sohasem kötöttünk még ennyire jó alkut. De egy 
dologban biztos vagyok! Jövőre is eljövünk, ha az a 
hóbortos magiszter újra üzenne értünk…

Meren Tahj
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Erume Heron Naplója
II. A Napisten birodalma

„P.sz. 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának ti-
zedik napja

Nem járunk messze Davalontól. Harnamuntól he-
gyi vezető segítségével jutottunk át a Daibolon. A 
hallgatag ilanori magabiztosan vezetett át bennün-
ket a hófödte csúcsok között rejtőző, kanyargós 
hágón keresztül. A tiszta égbolt alatt messzire el-
láttunk északra Ilanor felé, délen pedig Hadraven 
irányába. A város, melynek nevét közösre a „Felhők 
fölötti város”-ként fordítják, ilyen távolságból is le- 
nyűgöző látványt nyújtott. Kolostorai és templomai 
tetején a dwoonok Napistene, Ranil fénye ragyogta 
be a hegyek komor sziklafalait. A vezetőnk szerint 
az Unió vallási és kulturális központja, ahol a legma-
gasabb rangú papok székelnek.
Az ilanori egészen a Daibol lábáig kísért bennün-
ket, majd visszafordult a hegyek felé. Elbizonyta-
lanodva tekintettem a távolba, a főváros irányába. 
Csupán egy felázott, majdnem teljesen tönkrement 
út vezetett odáig. Félő volt, hogy a lovak patái be-
leragadnak a sárba, ezért úgy döntöttünk, hogy in-
kább gyalog vezetjük őket tovább. Nagyon lassan 
haladtunk csak előre, esteledett, mire az első falut 
elértük. Az emberek gyanakodva néztek ránk, hiá-
ba próbáltam elmagyarázni nekik, hogy a fővárosba 
igyekszünk, és nem akarunk ártani senkinek sem. 
A sötétség közeledtével az utcák teljesen elnéptele-
nedtek, csak az ablakon keresztül láttuk a pislákoló 
fényeket. Hiába kopogtattunk, sehol sem fogadtak 
be bennünket. Mint később megtudtam, a dwoonok 
halálosan félnek a sötétségtől, egy Driegde nevű ártó 
lény (talán az Árny Nélküli Birodalom ura?) tartja 
ilyenkor rettegésben őket, és mindenkit, aki fény 
nélkül jár-kel a sötétben, az ő szolgáinak gondolnak. 
Kénytelenek voltunk hát továbbindulni pihenés és 
vacsora nélkül. Szívesebben aludtam volna ki maga-
mat az erdő valamelyik fájának védelmében, de az 
ilarok még indulásunk előtt óva intettek bennünket 
attól, hogy odakint éjszakázzunk. Szerintük veszé-
lyesek voltak az utak; mindenféle haramiák próbál-
ták meg kihasználni az emberek vallásból fakadó fé-
lelmét. Tapogatózva haladtunk előre, minden lépést 
jól megfontolva. Valamikor hajnalban rajzolódtak ki 
végre Davalon sápadt-szürke, kőből épült falai.

P.sz. 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának tizen-
egyedik napja

Megkerültük a Daibol-hegység nyúlványát, amely 
északon védi a dwoon fővárost. A másik három ol-
dalon mesterséges árkok veszik körül, az egész város 
gyakorlatilag egy hatalmas erődítmény. Építéséhez 
csak köveket használtak, hogy az állandó toroni tá-
madásoktól meg tudják védeni. A dwoonok hihe-
tetlenül büszkék Davalonra, de be kell valljam, rám 
nem tett nagy hatást. Hideg és nyirkos, sehol egy vi-
dám park vagy csörgedező patak, pedig a Grear egyik 
mellékága itt folyik nem messze. Monumentálisak a 
hatalmas kőfalak, ahogy egyre közeledünk a város 
magva felé, állandóan felfelé kell tekintgetnem. A 
legalsó szintet főképp katonák lakják, a házak egy- 
szerűek, sűrűn egymás mellé építették őket, ami né-
miképp zsúfolt benyomást kelt. Az egészet egy hatal-
mas kaszárnya zárja le. A második szint már inkább 
emlékeztet egy városra, hangos piactereivel és égbe-
nyúló Nap-templomaival. Az emberek beszédéből 
ítélve tartottak az újabb Zászlóháború kirobbanásá-
tól, mely a vélemények szerint vészesen közeledett. 
A határvillongások mindennapossá váltak, és a he-
lyiek féltek attól, hogy a toroni seregek egyre észa-
kabbra fekvő településeket is megtámadnak. Több 
asszonynál fegyvert is láttam, és nem volt kétségem 
afelől, hogy forgatni is tudják. Amúgy az itteniek 
öltözködését leginkább a furcsa szóval tudnám jelle-
mezni. A közrendűekre jellemző a puritánság, amely 
– gondolom – kultúrájukból adódik, míg a nemesek 
valami sosem látott divatnak hódolva a feltűnő színű 
darabokat kedvelik. Némi erv hatás azért felfedezhe-
tő benne, de annak is a szélsőségesebb fajtája. 
Ahogy egyre feljebbi szintekre értünk, úgy változott 
át a város, szinte teraszról-teraszra. A házak dísze-
sebbek, sokat közülük át-, vagy újjáépítettek, a fala-
kat sárgára vagy hófehérre vakolták, ezzel az utcák 
is sokkal világosabbak lettek. Ugyanakkor az utcák 
tervezését itt fent is az a cél vezérelhette, hogy egy 
esetleges külső betörés esetén minél több menekülő 
útvonal legyen, a várost védő hadsereg pedig minél 
könnyebben és gyorsabban elérhesse bármelyik ne-
gyedet. Hallottam történeteket arról, hogy Davalon 
építésében a helyi vármérnökök mellett törpe építé-
szek is részt vettek, és most saját szememmel láthat-
tam hihetetlenül pontos számításaik nagyszerűségét. 
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Sehol egy felesleges utca vagy zsákutca, a város alatt 
húzódó csatornákat pedig vasráccsal zárták le, így 
szinte bevehetetlen. Egy másik érdekességet is meg-
figyeltem: minden ház előtt lámpák biztosítják a vi-
lágosságot. Bár a dwoonok úgy tartják, hogy a Nap-
kristály éjszaka beragyogja fényével nem csak magát 
Davalont, hanem még a városon kívül is messze el-
látszik, ezekkel a lámpákkal biztosítják, hogy egyet-
len sötét zug se maradjon, ahová elérhet Driegde ártó 
szándéka.
Az utolsó előtti szinten, közvetlenül a Ranil-rend 
palotája alatt található az Acha-Quellir fürdője, amit 
a környékbeli, melegvizű kénforrások táplálnak. A 
napfényben fürdő, zöld mozaikok egészen különle-
gessé teszik, díszítése is elüt az itt egyébként meg-
szokottól: csavaros oszlopok tartják a homlokzatát, 
talán a korai kyr  építészet emlékeként maradt fenn. 
Közvetlen mellette áll a pénzverde, amelyet P.sz. 
1210-ben emeltetett II. Vienir. Ebben verik a híres, 
bár csúnyácska dwoon ezüst garasokat.
A legfelsőbb szintre lépcső vezet, ide már gyalogosan 
mentünk fel. A tetőteraszról messze ellátni déli irány-
ba, ha sütne a nap, talán még a régi főváros, Tiarniel 
lerombolt tornyai is látszanának. Mindössze három 
épület található itt: a sárga mázas téglából épült Ranil 
nagytemplom, a Naptorony, melynek tetejét a híres 
Napkristály díszíti és a Ranil-rend palotája. Mind-
egyiken látszik a törpe építőmesterek szakértelmé-
nek és a dwoonok kultúrájának keveredése: bár van 
rajtuk némi faragás, alapvetően masszív, puritán 
épületek, melyeket a célszerűség jellemez.
Fogadásunkra a legrangosabb főpapokat küldték. 
Komor, gondterhelt arcukon csak egy-egy pillanat-
ra villant fel valami mosolyféle. Udvariasan, de tá-
volságtartóan viselkedtek velünk, de a jelenlegi po-
litikai helyzetben ez sem meglepő. Az itteni etikett 
szabályokat nem ismertem, ezért az erv szokásoknak 
megfelelően köszöntöttem őket, amivel látszólag 
nem loptam be magamat a szívükbe. Azt hiszem, ta-
nulmányoznom kell még a dwoon kultúrát, hogy ki 
tudjam küszörülni ezt a csorbát.

P.sz.. 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának tizen-
negyedik napja

Három napja vagyunk Davalonban, de Ral da Ranga 
és a lovagokból, illetve főpapokból álló tanács még 
nem fogadott bennünket. Remélem, nem sértettem 
meg őket azzal, hogy erv módra köszöntöttem őket,

amikor megérkeztünk.
Volt időm egy kicsit bejárni a várost, bár sok látniva-
ló nem akad errefelé. A palotában viszont hatalmas 
könyvtár áll a rendelkezésemre, így, mivel jobb dol-
gom nem akadt, elkezdtem tanulmányozni külhoni 
mesterek írásait a dwoon szokásokat illetően. A Nap-
isten fiai nem kézfogással köszöntik egymást, hanem
zárt öklüket a szívükre szorítják. Csak a közrendűek 
hajolnak meg a nemesen születettek előtt, utóbbiak 
azonban egymás között vagy magasabb rangú lova-
gok, illetve papok előtt nem használják a tiszteletadás 
ezen formáját, és közrendű sem hajol meg közrendű 
előtt. A hölgyeket – az erv etikettből átvett módon 
– kézcsókkal köszöntik.

P.sz. 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának tizen-
ötödik napja

Ma reggel abban a megtiszteltetésben volt ré- 
szem, hogy meghívtak a tetőteraszon álló Ranil nagy-
templomba a reggeli istentiszteletre. A főpapok ezüst 
tálakban búzát, szőlőt és kristálytiszta vizet helyez-
tek az oltárra, majd letérdelve imádkozni kezdtek. A 
templomban összegyűlt lovagok és nemesasszonyok 
egyenként járultak az oltárhoz, hogy elhelyezzék sa-
ját áldozatukat. Legtöbben aszalt gyümölcsök hoztak, 
de voltak közöttük olyanok is, akik zöldségeket vagy 
húst tettek Ranil arca elé. Én magam egy tálkában 
a piacon vásárolt aszalt szilvát helyeztem az oltárra, 
majd a többiekhez hasonlóan lehajtott fejjel kértem a 
Napisten áldását a dwoonok népére. Ranil meghall-
gatta gyermekei imáját és elfogadta áldozatukat.

P.sz. 3521. Arel Kvartja, Kék Acél hónapjának tizen-
hatodik napja

Délután fogadott a lovagi tanács és Ral da Ranga. Tisz-
teletükre a helyi árusoktól az itteni divatnak megfe-
lelő ruhákat vásároltam. Kissé harsánynak találom 
őket, és kényelmesnek egyáltalán nem mondanám 
a súlyos köpenyt. Amarthan kölcsönadta a vértjét, 
mert a kovácsnál nem találtam a méretemben meg-
felelőt. Igaz, ez sem tökéletes, meg szokatlan is kissé, 
de mégis könnyebb, mint amiket az itteni lovagok vi-
selnek. A hajamat kénytelen voltam összefogni, hogy 
a furcsa kalap alá beférjen. A tükörbe pillantva elég 
nevetségesen néztem ki, de az összegyűlt urak érté-
kelték erőfeszítéseimet. A tárgyalások oldott hangu-
latban folytak, bár akadtak nyelvi nehézségeink,
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de ezeket sikerült kiküszöbölnünk, félreértésekre te-
hát nem adhatnak okot. Ral da Ranga meglehetősen 
kemény tárgyalópartnernek bizonyult, a lovagurak 
és a megjelent főpapok pedig mindenben támogatták, 
mondván, amit a nagymester mond, az Ranil akarata 
is. Ezzel az érvvel pedig nehéz lenne vitatkozni, és 
ha jól értelmeztem a dwoonok vallási fanatizmusát, 
nem is kívánatos.
Tárgyalásunk közben érkezett a hír, hogy toroni tá-
madás érte Dahassir várát, és a helyőrséget súlyos 
veszteségek érték; azonnali erősítésre van szüksé-
gük, hogy megakadályozzák az ellenséges sereg elő-
renyomulását. A lovagi tanács határozatot fogadott 
el, miszerint az északabbra fekvő várakat megerő-
sítik, és az ilanori határon állomásozó csapatok egy 
részét áthelyezik. A kialakult helyzetre tekintettel 
a tárgyalások befejeztével azonnal indultam tovább 
Haonwellbe.    

Adrin Heron
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