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Erume Heron naplója
V. Erigow

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának 
tizenegyedik napja

Ter Quillingen egy jelentősebb kereskedő-város 
Erigow fővárosától jó heti járóföldre. A hercegség 
ezen része síkságon terül el, ami megkönnyíti hala-
dásunkat délkelet felé. Az utakat nagyrészt beborí-
totta a hó, és a szél dermesztő hideggel vonta be a 
tájat. Társaim ajka egészen kékre fagyott, és én sem 
éreztem a gyeplőt markoló kezemet. Nem maradt 
ruhánk, amit még magunkra húzhattunk volna, leg-
inkább hatalmas hordókra hasonlítottunk, ahogy a 
medve bunda fölé pokrócokat halmoztunk. Lesze-
gett fejjel – hogy a szél ne sodorja szemembe a hópi-
héket –, hű hátasomat suttogva bíztatván haladtam 
legelöl. A több réteg takarótól nem tudtam hátra-
nézni, hogy társaim követnek-e, csak remélhetem, 
hogy nem veszítjük el egymást. Amarthan váratla-
nul jelent meg mellettem, és amennyire súlyos ru-
hái engedték, előre mutatott.
- Erigow, genna! – kékre fagyott ajkai szinte csak 
remegték ezt a két szót, de így is megértettem. 
Soha nem örültem még ennyire emberek építette 
városnak. A falak jelentősen csillapították a szél 
vad erejét, a hideg is mintha alábbhagyott volna 
odabent. Azt mondják, hogy Erigow nyomába sem 
ér az egykor-volt kyr városóriásnak, de az eddig 
látottakhoz képest így is hatalmasnak találtam. A 
nyugati kapun léptünk be, amelyet a közelgő ün-
nephez méltóan feldíszítettek. Később megtudtam, 
hogy a nép ezen a napon maskarákba öltözve űzi 
el a rossz szellemeket, és kéri az istenek kegyelmét. 
A városban dalversenyeket is rendeztek, amelyek 
persze nem foghatóak a meleg évszak első havában 
Alborne tiszteletére adottakhoz, de a helyiek min-
den alkalmat megragadnak, hogy hallhassák a mesz-
sziről érkezett bárdok játékát. 
Az utcákat csillag díszekkel borították be, és ré-
misztő vagy éppen elképesztő álarcokat viselő nők 
és férfiak tolongtak egymás hegyén-hátán. Az em-
bertömegen átvergődve értük el a csendes belsővá-
rost körbeölelő, márványfehér falakat. Mintha egy 
másik városba cseppentünk volna: a hó vakítóan 
vonta be az utcaköveket, és a járőröző katonákon 
kívül egy teremtett lélekkel sem találkoztunk. A 
lampionokat már meggyújtották, kellemes meleget 
árasztottak, ahogy elhaladtunk mellettük. Békesség 
kúszott a szívembe, ahogy a táncoló, lehulló pely-

hecskéket néztem a fényben.
Egy nemesi palotában szállásoltak el minket. Kissé hi-
valkodónak találtam az ezerfelé futó, cirádás díszítést 
a falakon, a vastagon aranyozott és mélykék kárpittal 
bevont bútorokat. Valamennyi vendéglátónk rangját 
hivatott hangsúlyozni, meglátásom szerint igen túl-
zó módon. Ő maga egyébként igen kellemes beszél-
gető-partnernek bizonyult, kyr eleganciával került 
minden kellemetlennek tűnő kérdést, szélsőséges 
véleményt pedig ritkán fogalmazott meg bármivel 
kapcsolatban. Kiváló diplomáciai érzékkel rendelke-
zett, és – mint később megtudtam – a herceg külügyi 
tanácsának egyik meghatározó tagja volt.

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának tizen-
kettedik napja

Tegnap, bár fáradtak voltunk az egész napos lovaglás-
tól, mégis úgy döntöttünk, megnézzük a dalversenyt. 
Jórészt erigowi muzsikusok léptek színpadra, de 
akadtak külországiak is. Az előadások közötti rövid 
szüneteket az emberek tánccal és köszöntőkkel töl-
tötték ki. A színpadok előtt hosszú asztalok mellett 
sült kolbászt és malacsültet árultak. A hideget forró 
borral és teával űzték el a mulatozók. Az előbbit ma-
gam is megkóstoltam, kissé fűszeresnek találtam, de 
kétségtelenül felmelegedtem tőle. Éjközépre járha-
tott az idő, amikor otthagytuk az ünnepséget. 

Reggel kissé fejfájósan ébredtem – megárthatott a 
tegnapi borozgatás. Délelőtt az egyetemvárost láto-
gattam meg. Erigow olyan, mintha egymásba kapcso-
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lódó gyűrűk sokasága lenne, az egyetemi karok épü-
letei és a kollégiumok elrendezése is hasonló hatást 
keltett bennem. Egy nagy, emberien nyüzsgő, fel-
zavart hangyabolyra emlékeztet. A házakat itt két-
szintesre, praktikusra építették, és szorosan állnak 
egymás mellett a minél előnyösebb helykihasználás 
végett. Hallomásból tudom, hogy a negyed már ki-
nőtte önmagát, sok diák lakik a városrészen kívül. 
Az egyetem főépülete felé vettem az irányt, hiszen 
az a megtiszteltetés ért, hogy népem kultúrájáról 
tarthatok egy rövidke, mintegy három órás előadást. 
A diákok megtöltötték a termet, sokan álltak, vagy a 
földön ülve jegyzeteltek, mert nem jutott hely min-
denkinek. Amennyire időm engedte, igyekeztem 
minden fontosabb és kevésbé ismert részletre kiter-
jedő előadást tartani, de utólag visszagondolva, talán 
kissé szárazra sikerült.
Az ebédet az egyetemhez közel eső falatozóban 
költöttük el. Sárgabarackkal töltött gombócot vá-
lasztottunk, amit fahéjas cukorral szórtunk meg. 
Különlegesen finom íze volt, sehol máshol nem et-
tem még ehhez hasonlót. El is kértem a receptet a 
tulajdonostól, aki lelkemre kötötte, hogy a barackot 
csakis Erigowból hozassam, illetve hozzátette, hogy 
a legfinomabb akkor lesz, ha különleges, tiadlani
termesztésű fahéjjal szórom meg. 
Ebéd utáni szunyókálásomból a városőrség egy ma-
gas rangú tisztje vert fel. Elmondása szerint a tegnap 
esti mulatság után az egyik Haonwellből érkezett 
énekmondónak eltűnt a lantja, ami különleges és 
drága darab. Először nem értettem, hogy miért en-
gem keresett fel ezzel a hírrel, de azután kiderült, 
hogy a lant egy nerissa, és a segítségünket szeretnék 
kérni a hangszer felkutatásához. A muzsikust any-
nyira helyben hagyták, hogy nincs kihallgatható ál-
lapotban. Mellérendeltem Amarthant, magam pedig 
meglátogattam a szerencsétlenül járt férfit. Vendég-
látóm ragaszkodott hozzá, hogy átszállítsák a palotá-
ba, és orvost is hivatott.

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának ti-
zenharmadik napja

A délelőttöt Glaer, a haonwelli énekmondó társa-
ságában töltöttem. Nem először járt Erigowban, is-
merte a főváros minden kis szegletét.
- Vannak eldugott kis terek, amelyeket már talán 
az itteniek is elfeledtek, csak az ott lakók ismerik. 
Kanyargós, szűk utcácskákon lehet csak eljutni hoz-

zájuk, ha valaki ismeri a járást. A sok bolond csak a 
gyönyörű palotákat és a Legendák Tornyát látja, de 
hidd el nekem, követ, azok a terek százszor többet 
érnek. Az idő kikezdte a házakat, talán zöld növé- 
nyek burjánzanak a kopott utcakövek között, de 
kincsek rejlenek ott. A maroknyi ember, akiknek ér-
dekes módon tejfehér haja és élesen kék szeme szinte 
keresztül fúrja a betolakodót, nappal Igere egykori 
templomában mutat be áldozatot, éjjel Sogron föld-
alatti szentélyében gyújt narancssárgán égő tüzeket 
– szünetet tartott, vizet kért, majd folytatta. – Teg-
nap, amikor a nyugati kapunál az erigowiak Kyelt 
és a telet ünnepelték, ők ott voltak. Fűzöld csuk- 
lyában merészkedtek elő a rég elfeledett terek ho-
mályából, hogy Weilát éltessék. Tudod-e, követ, 
hogy Weila nemcsak a sors, de a végzet istene is volt 
egykor? Közel az idő, amikor papjai talán legyűrik 
Tharr gyűlölt szolgáit.
Túlzónak tartom ugyan az énekmondó láz izzítot-
ta látomásait, de úgy gondoltam, nálam bölcsebbek 
kezdeni tudnak velük valamit, ezért lejegyeztem 
őket naplómba is. Nem ismervén kellően Erigowot, 
úgy döntöttem, magam inkább nem keresném fel az 
említett rejtett tereket. Amarthon nélkül, egy testőr-
rel még veszélyesebb vállalkozás lenne, ő pedig még 
mindig a nerissa után kutat. Délután felkerestem a 
Legendák Tornyát. Odalentről égig érőnek tűnik, 
tüskeként döfi keresztül a szürke felhőket és az eget.
Négy sarkán híres bárdok márványba faragott szob-
rai őrzik, a mendemondák szerint mágiával terhes 
műremekek megérzik az ártó szándékot. Odabent 
szűk csigalépcső köti össze a szinteket, amelyeken 
fiatal könyvtáros vezetett minket végig. Az évezre-
deket alatt felhalmozott fóliánsok és drága bőrökbe 
kötött könyvek között aprónak éreztem magam. A 
híres Legendák és Enigmák a legfelső szinten talál-
ható. Mágiával megerősítették, hogy lapjai soha el 
ne kophassanak. Soha nem láttam még ilyen vaskos 
kötetet, szinte félve lapoztam bele. Ujjaim alatt mint-
ha megelevenedtek volna a tintába álmodott szavak, 
az általuk elmesélt történetek leperegtek a szemem 
előtt. A szférák zenéjének harmóniája lehet hasonló 
ahhoz, amit abban a toronyban éreztem. 

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának tizen-
hatodik napja

A herceg a politikai helyzet kiéleződése miatt új-
ból elhalasztotta találkozónkat. A dwoonok követét 
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viszont fogadta, újabb toroni betörésekről hozott 
hírt hazájából. Magam nem kaptam tájékoztatást 
Sirenarból, ezért tovább várok.
Meglátogattam Glaert, lényegesen jobban lett. Saj-
nos a hangszere azóta sem került elő, és Amarthonról 
sem hallottam.
- Meglátogattad-e az Öt Templom terét? – értetle-
nül néztem rá, ezért magyarázatul hozzáfűzte – Az 
árnyékba húzodott kyrek házait.
Tagadóan megráztam a fejemet.
- Sejtettem. Nem hiszel nekem, követ.
- Utánakérdeztem a dolognak – kezdtem bele. 
– Vendéglátónk talányos mosollyal felelt csak, az 
utca népe semmit nem tud róla. A herceggel pedig 
még nem találkoztam.
- El kell oda menned, követ.
Vállrándítással feleltem csak, de a kíváncsiság nem 
hagyott nyugodni, ezért Muindorral együtt neki-
vágtunk a városnak. Erigow keleti csücskében egy-
re sűrűbben épített házak között haladtunk előre. A 
szürke égbolton pislákoló Nap csak halovány fény-
nyel ajándékozott meg, a falak között nyirkos hideg 
furakodott a köpenyem alá. Kellemetlen érzés fész-
kelte magát a szívembe, mintha állandóan figyeltek
volna bennünket, de látni nem láttunk semmit. Ész-
revettem, hogy testőröm a köpenye alatt a levéltőrt 
szorítja. A hely egyre szűkebb lett, hogy már csak 
mögöttem tudott haladni. Fel-gyorsítottam a lépte-
imet és próbáltam rendszert találni a kacskaringós 
utcák labirintusában. Talán két órányi bolyongás 
után jutottunk el az Öt Templom terére. Csendes 
volt minden, mintha megállt volna itt az idő. A tér 
jobb oldalán Glaer elmondásának megfelelően egy 
Igere templom állt. Felül nyitott volt, oszlopai egy 
egykor nagy nép letűnt dicsőségét hirdették. Köze-
lebb léptünk, zeneszó hallatszott. Lágy, inkább em-
beries muzsika. Az oldalán észrevettünk egy jóval 
kisebb szentélyt. Messziről oldalhajónak tűnt, de 
innen már látszott, hogy egy másik épület. Kőbe vé-
sett kilencágú korona díszítette.
- Bölcsebb lenne nem szólni a hercegnek erről a 
helyről – biccentettem Muindor felé, testőröm ar-
cán halvány mosoly jelent meg. – Még nem jött el 
az ideje – tettem még hozzá.
(A napló ezen részének folytatását nem közölhe-
tem. Apám célozgatott rá, hogy Calowyn felől ha-
marosan olyan híreket kapunk, amelyek Ynev észa-
ki felét mindenképpen érintik)

P.sz. 3522. Kyel két párja, Szándék hónapjának 
tizentizenhetedik napja

Amarthan ma visszahozta a nerissát. Nem szólt arról, 
hol és hogyan akadt rá. Glaert figyelmeztettem, hogy
a kyr istenek teréről Erigowban egy szót se szóljon, 
de Haonwell shindarjat mindenképpen tájékoztassa.                                     

Adrin Heron
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Értekezés a Cwyveh-kah anatómiájáról 
és vélhető képességeiről

Rh’odiel cwa Dellareyh nekromanta adeptus 
tollából

Az Égi fény 3241. éve, Arel második havának 13. 
napjáról

A Tisztelt Tanács talán elnézi nekem, hogy beszá-
molómat rögtön egy köszönetnyilvánítással kez-
dem, de nem tehetek másként. Nem volna igazságos 
egymagam learatnom a diadalt. Társaim és segítőim, 
kik életüket vesztették utunk során, egytől egyig re-
mek emberek voltak, és hűen szolgálták Doran és az 
Északi Szövetség érdekeit, nem utolsó sorban pedig 
önnön vérükkel áldoztak a tudományos ismeretek 
oltárán.
Örök nyugalmukról magam, s Chagjuddaron atya, 
Darton nagyra becsült felkentje gondoskodott, sír-
emlékük egyben dicsőséges utunknak is emléket 
állít. Bár sok vitám akadt már a tiszteletreméltóval, 
ezúttal meghallgatta kérésem, s nem hajította felém 
azt a kurta nyelű bárdját, amivel istene haragja mel-
lett mindig is fenyegetni szokott.
Néhányukat személyesen is ismerte, nem akadt 
hát ellenvetése, hogy Darton kegyébe ajánlja 
mindőjüket. A Hallgatag Úr vigyázza hát álmukat, 
és köszönöm, barátaim.
De ideje, hogy rátérjek az értekezés érdemi részére. 
Utam, melyre engedélyt majd két évvel korábban 
kaptam tanszékem vezetőjétől, illetve az egyetem 
vezetőségétől, egészen a Sheral jégbe fagyott bérce-
inek lábához, az ott elterülő ősvadonhoz vezetett. 
Anyagi keretemet, családi örökségemnek hála, jócs-
kán kibővíthettem, és idővel támogatókra is leltem 
néhány kíváncsi erigowi nemes személyében. Úgy 
tudom, nem egy ifjú, tehetséges növendékkel gyara-
pították már egyetemünk diákseregét családjuk kö-
réből mind. Bőkezű mecénásai hát a tudománynak.
A karaván megszervezése minden gond nélkül folyt, 
a városőrség kalandvágyó tartalékosai közül, illetve 
külhoni, tapasztalt zsoldosokból verbuváltam kísé-
retem. Velünk tartott még két kandidátus, mint tu-
dományos segédeim, illetve a csapat vezetését egy 
tapasztalt, elf ősöket is magáénak mondó kalandozó-
ra bíztam. A Halál havában vágtunk neki utunknak, 
melynek részletezésétől a hely szűkössége miatt el-
tekintenék.
Majd fél évet töltöttünk el kalandos körülmények 

közt a Sheral hegyvonulatának árnyékában , és vége-
zetül fele annyian tértünk meg Doran falai közé, mint 
ahányan elhagytuk azt. Legfőbb eredményünk a sok 
felbecsülhetetlen értékű, Kyria korából származó lelet 
mellett egy különös fajba tartozó harcos elejtése volt.
Nem egy, tucatnyi harcot megjárt veterán zsoldos 
veszett oda, mire legyűrtük a féltucatnyi gyíklényt, 
akik még a halottaikért is úgy küzdöttek, mintha csak 
saját életük múlt volna az elesettek megvédésén. Leg-
többjüket az amott kiszámíthatatlanul kavargó mana, 
és egy útitársam tűzörvényei emésztették el. Egyet-
len egyedet sikerült megmentenem, mielőtt a lángok 
martalékává lett volna.
Testét nem a megszokott módon tartósítottam, és 
hogy mozgatásával, tárolásával se legyen gond, idő-
leges rajzolatokkal egyszerű, kutyahűséggel megál-
dott lelket plántáltam belé. Sebesüléseinek súlyossága 
nem haladta meg a vészes szintet, halálát koncentrált 
szellemi csapás okozta, melyet akkor szerzett, amikor 
csapatunkra támadt. Így táplálva őt, könnyedén „élet-
ben” tarthattam.
Hazatérve elvégeztem vele néhány élettani, főleg a 
vázizomzat és a csontok terhelhetőségére vonatkozó 
kísérletet, melyre homonkulusz jellegéből fakadóan 
kifejezetten alkalmas volt. Felmértem érzékszerveit, s 
azok határait. Ezután - természetesen megszabadítva 
a rajzolatoktól a testet - elvégeztem az anatómiai jel-
legű, tájékozódó boncolást, hogy még teljesebb képet 
kaphassunk a lény mivoltáról. Meglepő eredmények-
re jutottam, melyeket ezúttal szeretnék a Tisztelt Ta-
nács, s bármely érdeklődő elé tárni.
A lény maga valamivel több, mint két láb magas, s 
gondos mérlegeléssel súlya egykoron több lehetett, 
mint másfél mázsa. Sajnos, mivel egyik alkarját a 
küzdelmek során elveszítette, pontos méréseket nem 
végezhettem, bár a boncolás végeztével, nagyjából 
azonos mértékben amputálva az ellenoldali végtagot, 
megközelítően precíznek ítélhetővé vált a vizsgálat.
Testalkata az elfszabásúakhoz hasonul azon tekintet-
ben, hogy két karja, két lába, s egyetlen feje van. Ám 
mindezek mellett, leginkább a nagytestű, ragadozó 
hüllőkhöz viszonyítható, azon csoporton belül is, fő-
leg fejformája miatt, leginkább a snilek népéhez. Ezen 
megállapításomat alant tovább taglalom és megerősí-
tem egyéb tényekkel is. 
Kültakarójára jellemző, hogy egész testét érdes, rozs-
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daszín pikkelyek fedik, s ez alól csak a hosszúkás, 
sárkányokra emlékeztető fej egy része, illetve a has 
és mellkas egyes tájai kivételek. Ám itt is csupán a 
szín változik meg, valamivel fakóbbá, keménységét 
és tapintatát tekintve ugyanúgy funkcionálhatott 
hát természetes páncélzat gyanánt.
Eztán a fejet vizsgáltam meg. Erős rágóizomzat, 
jellegzetes ragadozó, leginkább tépő fogazat, mely 
a csukott száj mellett túlnyúlt az ajkak peremén. 
Két orrlyuka akadt, szemei, melyet a szemhéjakon 
kívül egy második, arra merőlegesen összecsukha-
tó, átlátszó burok is védett, a koponya két oldalán 
helyezkedtek el, akárcsak az apró fülkagylók. Ezen 
nyílások védelmét kiemelkedő bőrpikkelyek hi-
vatottak ellátni. Homlokcsontjuk alacsony esésű, 
rövidke, agyuk védelmére megvastagodott csontle-
mezek húzódnak egészen a tarkó részéig.
A felső ízületeket és az izomzatot megvizsgálva 
egyértelművé vált, hogy fejüket majdnem teljes 
mértékben képesek voltak körbefordítani a gerinc-
oszlop megadta hosszanti tengely körül, ha mind a 
tíz nyaki csigolya és ízesülés mozgásba került. Tö-
kéletes vadászok lehettek, s az érzékszervek érzé-
kenységének vizsgálata kiderítette, hogy minden 
érzet tekintetében az emberi faj fölé emelkedtek.
Kutakodásomat a mellkassal és a felső végtagokkal 
folytattam. Tíz pár bordájuk akad, tüdejük fejlett, 
vérkeringésük megegyezik a snilek esetében megis-
mert, négyüregű szív által fenntartottal. Itt utalnék 
elismert elődöm és egyben mentorom, Rieeradin 
Drogruth munkásságára. Tehát elmondható, hogy 
testük, akárcsak egyes, vélhetően rokon, hüllőszerű 
fajok, önnön maga termelte melegét. Megkockáz-
tatom a kĳelentést, hogy akár víz alatt is képesek
voltak hosszabb időszakokat eltölteni, mindenféle 
kellemetlenség nélkül.
Felső végtagjuk, akárcsak az elfszabásúaké, három 
nagyobb és több kisebb ízesülésből, illetve hajlító 
s feszítő izomzatból állt össze. Bonyolult mozgások 
kivitelezésére a lágyrészekből segéd-csoportosulá-
sok jöttek létre, főleg az alkaron és a négy ujj kü-
lönböző oldalain. Ügyesen bánhattak tehát eszkö-
zeikkel, fegyvereikkel pedig gyilkos pontossággal 
sújthattak le. Erő kérdésében véleményem szerint 
bőven felülmúlhatnak egy kifejlett ember férfit,
összehasonlítani inkább az orkok népének hímje-
ivel tudnám őket eme téren.
Hasi és lágyéki vonalon semmi meglepőt nem ta-
láltam. Ivarszerveik rejtettek, a nyílást a füleknél 

is látható pikkelyfüggelékekkel védik. Valószínűleg 
első ránézésre csupán méret és izomzat alapján le-
hetséges megkülönböztetni a hímeket és nősténye-
ket.
Alsó végtagjaik száma három, mivel ide sorolnám 
a farkat is, mely ennél az egyednél majdnem a tel-
jes testmagassággal megegyező mértékben növeli a 
harcos hosszát. Lábaik, akárcsak karjuk, izmos, ízü-
leteik az emberekéhez hasonló terjedelemben ké-
pesek a megfelelő tengelyek körüli mozgásokra, ám 
szalagrendszerük valamivel lazább a miénknél. Ez a 
ruganyosabb, lendületesebb mozdulatokra utalhat, 
illetve hogy képesek testüket különböző módokon 
és különböző mértékben összehúzni. Lábujjaik közt 
csökevényes úszóhártyákat véltem felfedezni, me-
lyek szintén a lehetséges vízi életmódra utalhatnak.
A farkuk igazából két tengely mentén, két külön 
síkon mozgatható leginkább, a harmadik irányban 
csökevényesek a megfelelő izomcsoportok. Tehát 
kizárható, hogy precíziós feladatok, mint például a 
fogás kivitelezésére képes lenne velük, ezt már maga 
a végtag mérete is kizárná. Inkább a vízben való elő-
rehaladást, esetleg egy meglepetésből érkező táma-
dás végrehajtására tartom megfelelőnek, legalábbis 
az élettani vizsgálatok elvégzése után.
Belső szerveik igen érdekesek, mondhatni, furcsák. 
Szívükről és tüdejükről már tettem rövidke említést. 
A légzést négy, egyenként is lebenyekre bomló szerv 
oldja meg, oldalanként kettő-kettő akad. A vérke-
ringés központját körbeölelve, mintegy védelmez-
ve helyezkednek el mind. A rekesz felett már csak 
a nyelőcső és a légcső helyezkedik el. Gégéjük fur-
csasága, hogy három hangszalagot találtam, mely az 
arckoponya korlátozott mimikai lehetőségeit tekint-
ve nem meglepő. Valószínűsíthetően így, emberi 
fül számára nem hallható hangokkal hidalták át az 
arcjáték hiányát.
Csontozatát tekintve csak megerősíteni tudom ko-
rábbi feltevéseimet, masszív rendszer húzódott az 
izmok és inak szövedéke alatt. Egyértelmű tehát, 
hogy a lény képes volt emberfeletti teljesítmények-
re, harcban pedig saját szemeimmel győződhettem 
meg róla, hogy még a legtapasztaltabb északföldi 
zsoldosok is rongybabaként csuklottak össze csapá-
sainak súlya alatt.
Elemzésem a test belső üregeinek megnyitásával 
folytattam. Hasi szerveit tekintve hímnek vél-
ném az elejtett egyedet. Mája két részre tagolt, 
szimetrikusan, a vesékhez hasonló mód veszik kör-
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be a gyomrot, illetve az alant húzódó verőereket. 
Lejjebb haladva az elfszabásúak heréinek megfelelő 
képződményekre leltem, melyek a hártyarendsze-
rek védelme nélkül, a gerincoszlop takarásában he-
lyezkedtek el, s apró, érszerű csövekkel csatlakoztak 
a lény töpörödött hímtagjához. Belei kuszák, fura 
hurkokba csavarodtak, de első pillantásra is látható 
volt, hogy egyszerűbbek az emberénél, s leginkább 
a vadorkokéhoz hasonlóak. Ez pedig egyértelműen 
ragadozó életmódra utal.
Egyetlen szervüknek nem találtam funkciót, és ag-
godalomra leginkább ez a dolog ad okot. Csak talál-
gatni tudok. A nagyjából veseméretű, barnás-zöldes, 
gömbölyded valamit sűrű fonatban körülvették a 
véredények, és harmadik szememmel megvizsgál-
va koncentrált mana nyomaira bukkantam. Talán 
valamely magában hordozott, esetleg vele született 
képesség forrása lehet, melynek segítségével képessé 
válhatnak a valóság erőinek formálására.
Ezt követően sietve nekiláttam, hogy feltérképezzem 
a lény agyának tekervényes hálózatát, ám keserűen 
kellett tapasztalanom a koponya felnyitása után, 
hogy az végzetes mértékben károsodott. Így a rej-
télyes mágikus képességek felfedésére nem maradt 
lehetőségem. Ellenben a mentális csapás testi hatása-
inak kérdésében fel kell vetnem egy régebben elha-
nyagolt témakört, és a Tanács figyelmébe ajánlanom,
hogy az effajta mozaikok használatának kérdéskörét 
ismét tűzzék napirendre gyűlésükön. Ha már ezen 
tanulmány hiányosságainak kiküszöbölésében nem 
is, későbbi vadászatokban mindenképp hasznos in-
telemként állhatna a megfelelő döntés a hozzám ha-
sonló kalandorok előtt.
Végső következtetésem tehát egyértelmű. A lény a 
hüllőfajzatok csoportján belül is leginkább a snilek 
népéhez áll közel, noha alaktanilag jó néhány eltérés 
felfedezhető a két faj közt. Mintha csak ez a példány, 
melyet a legendárium leírásai alapján egy kifejlett 
hím Cwyveh-kah-ként azonosítanék, sokkalta ré-
gebb óta létezne, mint a gyíkemberek. Felépítése 
alapján harcosnak mondanám, de a belső szervi fur-
csaságok kétkedésre adnak okot: vagy minden egyed 
rendelkezik veleszületett mágikus erőkkel, vagy az 
elejtett hordozta magában a hatalom eme forrását. 
Ez kiemelkedettségét mutathatná övéi közt, ez a 
kĳelentés azonban olyan messzire vezet, hogy ré-
szemről merészség lenne követnem.
Természetesen a tetemet gondosan preparáltam, és 
minden egyes tagját, mely eljutott Doranig, a mágia 

erejével konzerváltam. Következtetéseimet megpró-
báltam a logika és az észérvek, a kutatás eredményei 
alapján levonni, és a már meglévő, általam is ismert 
bizonyosságokkal összevetni. A Szarv-torony alagsori 
celláiban tároltuk el, az alaktanilag megfelelő csoport-
ban. Kérném, hogy eredményeimet a Tisztelt Tanács 
vesse össze saját vizsgálataival, és tudassa véleményét 
munkásságomról. Ha méltónak vélnek rá, szeretnék 
újabb karavánt szervezni, hogy még több egyedet 
foghassunk be, esetleg élve szállíthassuk őket egészen 
Doranig. Keveset tudunk a Cwyveh-kah fajról, pedig 
hatalom terén valószínűsíthetőleg messze az általunk 
már jól ismert snilek felett állnak.
Támogatásuk reményében, maradok tisztelettel:
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Rh’odiel cwa Dellareyh nekromanta adeptus
A Szarvtorony harmadik körébe tartozó beavatott
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Vizek Útja

Ynevet úgy hálózzák be a kereskedelmi utak, 
mint az estike az omladozó crantai romokat. 

Ezek nem csak becses és különleges árukat szállíta-
nak végtelen utazásaik során. Kultúrát, szokásokat, 
új otthont keresőket - és persze ne feledkezzünk 
meg a szerencsevadászokról sem. A világlátott ke-
reskedők sokféle népség nyelvét értik, ismerik ba-
bonáikat, legendáikat. Nem beszélve az adott táj 
rémeiről, haramiáiról és biztonságos útvonalairól. 
Nem könnyű hát a kalmárok élete, ám a vén rókák 
sosem adnák fel ezt holmi nyugodt, helyhezkötött 
családi fészek kedvéért. Minden útnak meg van a 
maga szépsége és nehézsége, ám nem hordoz Ynev 
olyan kalmárt a hátán, aki mindegyiket bejárta vagy 
ismerte volna.
A Vizek Útja délen helyezkedik, ahogy a nevéből 
is adódik, a tengerek partjai mentén. Shadon déli 
csücskétől egészen Erionig utazhatunk a helyi ke-
reskedőkkel, akiknek több mint egy évébe kerül 
bejárni ezt. Az út a Shadoni öböl mellett húzódik, 
Therrosából indulva. A félszigetet átszelve érinti 
Shadleket, megkerüli a Tomuda da Sharmu hegy 
hófödte csúcsait. A Gályák tengere mellett érinti 
a kisebb pyar államokat: Edorlt, Predocot és a Hat 
Várost. A sivatagi városok közül csak El Hamedet 
látogatja meg, majd Ordant érintve Erionban végző-
dik. A Vizek Útja sok más útvonalat utat keresztez, 
pédául a Vörös , Fahéj, Hegyek vagy a Khylas Utat.
Botorság lenne azt feltételezni, hogy a kereskedők 
Therrosából Erionig végiglátogatnák az összes vá-
rost. Csak egy-két, luxuscikkeket szállító, gazdag, 
jól védett karaván járja végig. A legtöbb kereskedő 
néhány város után visszatér, hogy újra nekikezdjen 
saját körútjának. De még az ő utazásuk is hónapokig 
tarthat.
Az Út shadoni szakaszai gondoni örökség, legalábbis 
a tudós fők szerint. A kereskedők mind a mai na-
pig az elkoptathatatlan mészkő sziklákból épült és a 
Godon bukását is túlélő, megmaradt útszakaszokat 
használják, ahol csak tehetik. Mondják, itt Domvik 
vigyázza lépteiket. Sosem fordult elő ezeken az ősi 
ösvényeken baleset, és a haramiák is messze elke-
rülik. Pedig egy tengelyét tört szekér, vagy szélvi-
haros, özönvízszerű esőzés a kalmárok rémálma. 
Többi szakaszát már az új korok emberei hozták 
létre, a sivatag környékén felfedezni dzsennek épí-
tette részeket, de ez inkább csak találgatás. Ordantól 
Erionig vezető útszakaszát a két nagyváros, főleg 

Ordan alakította mostani állapotára.
Bizonyos részeket térkapukkal le lehet vágni, ám 
ezek – tekintve, hogy magánkézben vannak -  igen 
borsos összegekbe kerülnek, és korántsem mindenki 
számára elérhetőek. És persze a különféle államok 
titokszolgálatai is élénk érdeklődést tanusítanak 
irántuk. Léteznek állítólag rég elfeledett népek ál-
lította kapuk is, ám ezeket – ha egyáltalán meglelik 
- általában senki sem veszi igénybe, hiszen voltak, 
akik sosem tértek vissza, miután átléptek rajtuk. 
Meg kell még említenünk azokat a ritkán feltűnő si-
vatagi és shadoni kapukat is, melyek néha – különös 
együttállások idején – előtűnnek. Hogy hova viszik a 
meggondolatlan utazót, senki sem tudja. A népi hie-
delem úgy tartja, vérnősző szekták és boszorkányok 
várják, hogy túlvilági uruk ezeken keresztül lépjen 
e világra.
Bár az út sorra látogat közönséges városokat, akad-
nak  különleges helyek is. Kezdjük a Shadoni-öböl 
vízivárosával: Shiirovival. Shiirovit nem lakja sen-
ki, lévén az évente egyszer Venus Valetis havában 
emelkedik ki a hullámokból, naponta néhány órára. 
A furcsa jelenségre még nem találták meg a magya-
rázatot, maga az ár-apály ingadozás nem indokolja, 
sőt attól teljesen függetlenül jelenik meg a város. Ha-
bár lakatlannak tűnik a település, a babonák szerint 
sellők – godoni varázslók mágikus gyermekei – él-
nek itt. Állítólag elátkozott kincset rejtenek a szinte 
teljesen ép, korallal körbe nőtt városfalak. A monda 
szerint, aki belép Shiiroviba, ugyanúgy átkozott sellő 
lesz, mint lakói. A rejtélyes város az év többi szaka- 
szában víz alatt áll, ám ide sosem merészkednek a ha-
lászok: félnek, hogy elragadják őket  e viziszörnyek. 
Edorl lankás lejtői sok romot őriznek, ahol szívesen 
meg - megpihennek az utazók. Régi feledésbe me-
rült hercegek, bárók elfeledett települései. Jól ismert 
biztonságos pihenőhelyek ezek, mégis számtalan 
különös legenda és mese fonódik köréjük. Mesé-
lik, furcsa, apró lények – hol tündérek, hol manók 
– éldegélnek gombák árnyékaiban és a fatörzsek 
odvaiban, elcsenve számukra értékes tárgyakat, rit-
kán személyeket. Az embernép számára általában 
teljesen értéktelen tárgyakat tüntetnek el: fésűket, 
cipőket, gombokat. Ha nagy ritkán emberrablása ve-
temednének, a szerencsétlent mérföldekkel arrébb 
viszik és csak ott tér magához nem emlékezve sem-
mire. Érdekes tény, hogy sok olyan kiváló harcos, 
hősi kalandozó számolt be egy egy ilyen elrablásról, 
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ami után teljesen megváltozott az élete. A történtek 
után tért a hősök útjára.
A sivatagi Quĳano-oázist sosem látogatja senki. Pe-
dig vize aranyat ér, sőt, állítólag gyógyító hatása is 
van. Ámde az oázist szellemek lakják és védelmezik, 
melynek ura az állítólag halhatatlan varázsló (más 
legendák szerint boszorkány), Dionnah L’Or. Azt 
beszélik, Dionnah Doranból származik, ott nevelke-
dett és tanult. Kalandos élete során, akarata ellené-
re került a sivatagba, ahol kiutat keresve kódorgott 
évekig – ki tudja, hogyan élhette túl -  míg végül rá-
talált erre az oázisra, ahol sebeit begyógyítva ápolták 
a helyiek. A sok éves kóborlás alatt elméje elborult, 
ám hatalmas erőre tett szert. Sokáig lábadozott, mire 
teljesen meggyógyult. Megszerette az őt megmentő 
népet, különösen egy daliás férfit, Djaidot. Ám egy
nap sivatagi hordák támadták meg az oázis békés la-
kóit. Dionnah minden hatalmát latba vetve legyőzte 
a hordát és annak sámánját, ám rajta kívül mindenki 
más odaveszett a mágia tombolásában. Fájdalmában 
és őrületében Dionnah elátkozta magát és várost, 
hogy örökre együtt lehessen szeretteivel, megmen-
tőivel és Djaiddal.
Az első kereskedelmi utakat az I. évezredtől számít-
ják, ekkor épültek ki Godon belső útvonalai. Godon 
hanyatlása után az utak a P.sz. II-III. évszázadban 
kezdték elérni a külső városokat, a később önálló ál-
lamokká váló országokat, szövetségeket.  
Ynev szívéhez, Erionhoz sosem volt könnyű eljut-
ni, és Ordan megjelenése után nem szívesen mentek 
arra a kalmárok, ám a szükség nagy úr és Ordanon 
keresztül lehet a legbiztonságosabban eljutni 
Erionba. Igaz, súlyos vám megfizetése után. Habár
akadnak magas vámokat szedő városok – mint a fent 
említett Ordan vagy el Hammed, Shadlek, a predoci 
Lundra - a legtöbb településen megfizethetőek ezek
a díjak. A legkisebb városokban, a kereskedelem fel-
lendítése érdekében egyáltalán nem szednek vámot 
vagy útadót.
Egy-egy karaván érkezése sok esetben valamilyen 
ünneppel forrt össze. Már nem tudni, az ünnep volt-
e előbb vagy a karavánok, de manapság már maguk a 
kalmárok is igyekeznek a jeles napra megérkezni,  hi- 
szen ekkor sokkal több portékát tudnak eladni. Ál-
talában a predoci szüreti bál idejében, az alghori 
tavaszi mulatságra és gereni napfordulón mindig 
érkeznek batárok ezen városokba. Az ünnepségre  
leginkább külhoni csecsebecséket hoznak, de szinte 
bármi más is megtalálható a szekerekből átalakított 

standokon.
A hétköznapi karavánok magvakat, kézműves ter-
mékeket szoktak szállítani, mindenki azt, amire 
szakosodott. Akadnak, akik a portékákat a partok-
ról begyűjtve a belső vidékekre viszik. A sózott, 
füstölt, pácolt halakat, savanyúságokat mindenhol 
kedvelik. Ezekkel általában igen rövid – két-három 
hónapos - körutakat tesznek meg. Nagy a keletje a 
tengeri gyöngyöknek, a Kereskedő Hercegségekből 
és Gorvikból származó térképeknek, olívabogyóknak 
és díszes kardoknak, fűszereknek. Akárcsak a dzsad 
szőnyegeknek és a predoci boroknak. A fazekas- és 
kovácsolt vas termékek is kelendő portékák. Ámbátor 
ezeket gazdagabb – rossznyelvek szerint különcködő, 
hivalkodó – családok szeretik megvásárolni. A legke-
resettebb termékek a különböző színű és finomságú,
kivarrt kelmék, melyek tájegységekként igen válto-
zatos mintákat tudhatnak magukénak.
Habár senki sem beszél róluk hangosan, meg kell még 
említeni a hírekkel, drogokkal, mérgekkel és egyéb 
csempészárukkal kereskedő kalmárokat. Ez igen ve-
szélyes szakma, nagyon is gyümölcsöző. A kiterjedt 
hálózatok tagjait csak saját fajtájuk, a rájuk vadászó 
ellenséges klánok vagy az államok ügynökei ismerik 
csak fel. Hiszen ránézésre ugyanolyan egyszerű ke-
reskedőnek tűnnek ezek a velejéig aljas gazfickók is,
mint becsületes társaik.
Bizonyos települések között levél- és csomagküldő 
szolgálat is működik. Környékenként más más ösz-
szegekért a messzire szakadt rokonnak könnyedén 
küldhető egy kis hazai bor, lekvár, esetenként fényes 
ezüst tallérok. Mivel ez a szolgáltatás általában ol-
csóbb, mint magán futárt bérelni az egyszeribb üzleti 
leveleket, ajándékokat ezzel küldetik el kereskedők, 
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szegényebb nemesek egyaránt.
Egyes családok pedig magukat, a kedves rokont, ba-
rátot szállítják jó pénzért a távoli atyafihoz. Ezek a
hálózatok leginkább a Városállamokban, Predocban 
és Edorlban működnek, színesítve a Vizek Útjának 
forgalmát.

Dahana Lyal
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Életút

Azt hiszem, az első (általam is átélt) összecsa-
pás közben jöttem rá, miért tanultuk meg a 

lovaglás és a fegyverforgatás legelemibb szabályait 
olyan kapkodva. Ha egy félig képzett dzsadnak a ke-
zébe nyomsz egy szablyát, és alá dugsz egy lovat, ak-
kor, ha szerencséje van, egy-két ügyetlenebb táma-
dót megöl, mielőtt életét adná a törzsért, ha azonban 
akkor fog először markolatot és kantárt, akkor erre 
a kis hőstettre sem lesz képes, ráadásul elmenekülni 
sem tud majd, nemhogy később hasznát vennénk. 
A törzs úgy tartja, hogyha a leendő harcos félkész 
ismeretekkel túléli az összecsapást, akkor alkalmas 
lehet arra, hogy teljes jogú taggá váljon. Vélemé-
nyem szerint, bár ez már akkor sem érdekelt senkit, 
sokkal inkább a szerencsén múlik ilyenkor a fiatalok
sorsa, semmint a képességeken.
Egyébként Qalamnak hívnak, és a Bayadi törzshöz 
tartozom. A sivatag legfontosabb összetevőjének, a 
homok jellegzetességeinek a tanulásával töltöttem 
első tíz évemet. Rövid ideig pihentünk csak egy he-
lyen, ennek nagy részében, kortársaimmal együtt, a 
földön ültünk, és arról magyaráztak nekünk, hogyan 
lehet a táj adottságait a javunkra fordítani. Ekkor 
még nem beszéltek kutakról (azt sem igen tudtuk, 
hogy oázisok léteznek, azt pedig főleg nem, hogy 
alig kétnapi járásra városok fekszenek), így arra sem 
voltunk képesek, hogy megállapítsuk, ha éppen ott 
álltunk az egyik felett. 
Különbséget kellett tennünk homok és homok kö-
zött: a finomszemcsés lett az ellenségünk, a kemé-
nyebb, így mondták, „vadabb”, pedig a barátunk. 
Ennek egyetlen oka volt, és ezt akkor ismertük fel, 
amikor felmálházott tevéken kellett portékát szál-
lítanunk. A finomszemcsés homok hajlamos kiszá-
míthatatlanul megindulni, ezt minden valamirevaló 
kereskedő tudja, ha pedig mégsem, legkésőbb akkor 
rádöbben, amikor egy oázisban a föld elnyeli az álla-
tait – minden vagyonával együtt, amit rájuk kötött. 
Mivel a szél kelet felől fúj, a dűnék fekvése is keleti: 
ezen az oldalon felhágni több mint veszélyes, bár 
ezt mi, fiatalok, egészen addig nem láttuk be, amíg
egyszer csapatostul ott nem maradtunk egy kisebb 
domb alján, ami a súlyunk és a sors kiszámíthatatlan 
szeszélye folytán egyszer csak megindult a lábunk 
alatt. Erre mondhatnátok, és igazatok lenne, hogy a 
múltban több ezren hágtak már fel úgy dűnék olda-
lain, hogy semmi bajuk nem lett. Bölcs meglátás, de 
nélkülözi a következetességet! A finomszemcsés ho-

mok, ahogy már mondtam is, kiszámíthatatlan. Elő-
fordul, hogy megindul alattunk, de előfordul ennek 
ellenkezője is. Még mi sem tudjuk – bár sok rosszin-
dulatú pletykát hallottam már arról, hogy az ibarai 
törzsek gyermekei úgy születnek, hogy fenekük mel-
lett az agyuk helye is homokkal tömött –, hogy mi fog 
történni ilyen esetekben.    
Tizedik életévünkre nemcsak azt sajátítottuk el, mi 
a különbség finomszemcsés és vad homok között, de
azt is megéreztük (később meg is láttuk), ha a sivatag 
bizonyos területei nedvesebbek – ez alatt vannak a 
kutak –, tudtuk, mit jelent, ha a homok piszkos (erre 
még visszatérek), és mit, ha fényes. Azok, akik kevés 
időt töltenek az Ibarában, gyakran látják azt fényes-
nek – de ez elsősorban a Nap csalóka fénye miatt van, 
amely kérlelhetetlenül világít az utazó szemébe, aki 
ennek köszönhetően egy idő után már a tevéje szí-
nét sem barnának látja, hanem aranynak. És akkor itt 
most azokról nem is beszélek, akik botor módon, víz 
nélkül vagy csak kevés vízzel, toronyiránt indulnak 
neki a sivatagnak: ők már az első, ivás nélkül töltött 
nap végére nem képesek megkülönböztetni a homo-
ki elfeket a karavánok kereskedőitől, nemhogy azt 
nézegessék, milyen a táj körülöttük. A homok, nos 
hát, a nagy viharokat – főleg az el-dzsiahot - köve-
tően fényes. Hála Galradzsának, én még nem jártam 
a mélysivatag környékén, így az el-dzsiahot sem lát-
tam, de mesélték, hogy nincs a világon gyönyörűbb 
annál, mint amikor ez a mindent elsöprő szél meg-
tisztítja a homokot. 
Egyetlen lény van rajtunk kívül (bár lehet, hogy azt 
gondoljátok, hogy kicsit elfogult vagyok), aki többet 
tud a homokról, mint mi, ez pedig a tevénk. A teve, 
bár sok harcos – elsősorban azok, akik még sosem tet-
ték be a lábukat az Ibarába, mégis azt hiszik, többet 
tudnak a sivatagról, mint az amundok – lenézi, lénye-
gesen okosabb állat, mint a ló. Igaz, felszínes nézelődő 
számára úgy tűnhet, látszólag csak teherhordásra al-
kalmas, de nincs érzék és tapasztalat, amely hamarabb 
megsúgná, ha a föld, amin haladunk, veszélyeket rejt 
magában. Tudni kell olvasni a jelekből. A ló, akin az 
életünket kockáztatjuk harc közben, lehet, hogy érzi, 
ha baj közeleg, arra azonban már nem képes, hogy 
a gazdája parancsának ellenszegüljön. Próbálnánk 
csak meg egy tevét arrébb rángatni, ha az megmaka-
csolta magát! Fenyegethetnénk, üthetnénk napestig, 
mi egészen biztosan előbb unnánk meg a huzavonát, 
mint a teherhordónk!
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Karavánokat is kellett követnünk: eleinte egyszerű 
volt a helyzet, hiszen, bár a dűnék között szabad 
szemmel nem láttuk a kereskedőket, de nagyon kö-
zel voltunk hozzájuk, így a nyomuk még friss volt. 
Aztán ahogy idősebbek lettünk, úgy maradtunk le 
tőlük; a szél megtisztította az útjukat, először az 
emberek lábnyoma tűnt el, majd a mélyebben a 
homokba süppedő tevéké. Egy idő után már csak a 
piszkos homok maradt mögöttük. Ezt a fajtát, már-
mint a piszkosat, a legkönnyebb felismerni, hiszen 
összekeveredik mindazzal, amit a kereskedők, elér-
ve a sivatag peremét – vagyis azt a pontot, ahonnan 
minden józan törzs, mi is, az Ibara határát számít-
juk, itt már nincs más, csak homok – a cipőjükön 
hordanak. Por, sár, egyebek -, a cipőjük tisztítását a 
sivatag ingyen elvégzi, ha már nem telt nekik szol-
gára. Vad homokkal az Ibara beljebb fekvő területe-
in, bejáratott karavánutakon lehet találkozni. Vad, 
mert egészen kellemetlen a tapintása, főleg, ha vala-
ki először érint ilyesmit, és mert megkeményedett a 
sok taposástól. A szélnek köszönhetően persze nem 
lehet éles határvonalakat húzni, néha még nekem 
is percekig kell néznem a sivatagot, hogy megálla-
pítsam, melyik részén járok. A kulcs egyébként az 
arányokban rejlik – nincs olyan vihar, amely any-
nyira szétfújná a homokot, hogy egy karavánutat ne 
lehessen felfedezni. 
Gyerekként sokszor csaltam, amikor egyedül kellett 
boldogulnom, és kereskedőket kellett többi napi 
járásról követnem. Eddigre már Ibara nagy részét 
ismertem – amit nem, azt nem is akarom megis-
merni – azt is tudtam, hogy merre vannak a felszíni 
vízforrások, és mivel minden magára valamit is adó 
karaván háromnaponta áll meg készleteit feltölteni, 
nem kellett mást tennem, mint az oázisokat feltér-
képezni. Legkésőbb ezeknél megtaláltam a nyoma-
ikat, ha nem, akkor tovább mentem a következő 
lelőhelyhez, és így tovább. Nem bajlódtam én sem 
nyomolvasással, sem a homok vizsgálatával! Tegyék 
csak azok a bolondok, akik ebben lelik örömüket! 
Én viszont sosem vesztettem el a karavánomat, és 
ez nagy dolog.  
Úti céljukat, azaz a városokat, viszont sokáig nem 
láthattam meg, előbb meg kellett tanulnom a fegy-
verrel bánni. Korábban is adtak a kezembe szablyát, - 
például akkor is, amikor még el sem bírtam. Amikor 
idősebb lettem az egész törzs nevetve mesélte, hogyan 
estem hasra kezemben a karddal, ami majdnem fel- 
nyársalt, ez után következtettek először arra, hogy 

elsősorban nem én fogom a törzs harcosainak jó hí-
rét öregbíteni. Megtanították, hogyan fogjam meg, 
és milyen alapvető mozdulatokat lehet vele tenni, 
de ennél többet nem tudtam meg róla. Ekkor kö-
vetkezett a már említett támadás: természetesen a 
Haszra törzs harcosai ütöttek rajtunk, velük szemben 
kellett helyt állnunk. 12 éves voltam ekkor, és csak 
arra emlékszem, hogy elfehéredtek az ujjaim, ahogy 
félelmemben szorítottam fegyverem markolatát, és 
a lovamat is igyekeztem egyenesben tartani, kevés 
sikerrel, egyébként. Túléltem, és sokkal nagyobb el-
szántsággal vetettem bele magam a tanulásba – utó-
lag belegondolva, talán az egésznek ez volt a lényege. 
Úgy értem, egy törzs számára természetesen fontos 
a jó harcos, de sokkal fontosabb az olyan tag, mint 
amilyen egyébként én is vagyok, aki ismeri a homo-
kot, a sivatagot, aki használni tudja az Ibarát. Ezért 
tanítják ezt először, ezért ülünk éjjel-nappal benne. 
Amikor már elég idősek vagyunk ahhoz, hogy ért-
sük, mi a bosszú, akkor kezdünk igazán foglalkozni 
a szablyákkal. Az összecsapás után már tudtam, ki 
az ellenség, tudtam, kin kell elesett társaimért, ba-
rátaimért bosszút állni, és azt is tudtam, hogy erre 
a legjobb módszer, ha megtanulok a karddal bánni. 
Hónapokkal később, mivel én akartam, hogy így le-
gyen, és nem a törzs várta elő tőlem, elsajátítottam 
mindazt, amit korábban, évek alatt sem lettem volna 
képes megtanulni, ha a tanítóim akarták volna belém 
verni. 
Életem során viszonylag gyakran találkoztam idege-
nekkel. A Haszra törzs tagjait is lassan ismerősként 
köszöntöttük, egy időben annyiszor támadtak ránk 
(ok nélkül), és tettük ugyanazt mi is (csak mi okkal). 
Sok pletykát hallottam a fekete ruhás harcosokról is, 
közülük csak egyetlen egyet láttam, szerencsére őt 
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is csak jó messziről. Mesélik, hogy még a homoki 
elfekkel is képesek elbánni, ezért ügyelni kell rá, 
hogy ne akadj az útjukba. Nos, én megfogadtam ezt 
a bölcsességet. A kereskedőket és az utazókat viszont 
kifejezetten kedvelem, mókás népek, bár előfordul 
néha, hogy nem jutunk dűlőre. Azt hiszem, sosem 
felejtem el, amikor először találkoztam karavánnal 
– úgy értem, amikor szemtől szembe láttam őket, 
és nem hátulról, a tevéik hátsó részét bámulva vagy 
lábnyomait kutatva. Egy oázisunknál történt, ahol 
vizet akartak szerezni, természetesen fizetés nélkül.
Sosem értettem, hogyan képzelik az ilyesmit: egy 
kocsmában sem vedelsz ingyen, nemde? 
A lényeg az, hogy ekkor találkoztam velük elő- 
ször, és lenyűgözött az, ahogyan a szavakkal bán-
tak. Később, a városokban, amikor tevéink jó húsát 
mentünk elcserélni, rájöttem, milyen hatalma van 
annak, aki ügyesen fejezi ki magát. Volt idő, amikor 
naponta találkoztunk utazókkal, ezalatt, azt hiszem, 
egész tisztességesen megtanultam kereskedni, és 
mondatokat fűzni. Félre ne értsetek! Beszélni, nyil-
ván, korábban is tudtam, hogyne tudtam volna, és 
még most sem vagyok képes úgy szólni, olyan fes-
tőien, mint a városban élők, de fejlődöm, igyekszem 
még jobb lenni. Tudományomat néha a törzs ván-
dorlásai közben is fitogtatom – nem értem, miért, de
úgy veszem észre, halálra idegesítek vele mindenkit. 
Lehet, hogy ezért választottak ki a mostani feladat-
ra, hogy egy időre megszabaduljanak tőlem, de én 
úgy látom, a képességeimnek nagyobb szerepe volt 
a döntésben. 
Nem is hinnétek, a sivatag milyen gyorsan válto-
zik, a kutak, az oázisok, mind folyamatosan gazdát 
cserélnek, a törzsek is, mint az köztudomású, ván-
dorolnak. Az Ibara egyáltalán nem unalmas hely! 
Vannak persze állandó dolgok, de hol nincsenek? 
Mindenki örülne, ha a homoki elfek nem sajátíta-
nák ki hasonszőrű társaikkal a mélysivatagot, illetve 
a krániak a délnyugati területeket, de a józanabbak 
tudomásul veszik az erőviszonyokat, és nem erőlte-
tik annak megváltoztatását. Egy törzsnek azonban 
kutakra van szüksége, ezért újakat keres, ha egy ko-
rábbit elveszített. 
Nos, hogy a lényegre térjek: a sivatag lakói komoly 
változásokat élnek át. Ha az én véleményemet kér-
dezitek, bár, gondolom, nem teszitek, a mélysivatag 
az, ahol történhetett valami… Valami, amiről jobb 
nem tudni. Nem hétköznapi dolgokról beszélek, ez 
olyasvalami, ami hosszú idő óta először megboly-

gathatja az Ibara békéjét. Elvesztettük a keleti kuta-
kat. Egyet próbáltunk csak visszaszerezni, de csúfos 
kudarcot vallottunk – őszintén szólva visszafordul-
tunk, hogy azok, aki megfosztottak bennünket (igaz, 
a Haszrákat is) vízkészleteink jelentős részétől, ne 
tegyék ugyanezt az életünkkel is. Bölcsen beláttuk, 
hogy nincs esélyünk ellenük.
Tehát ezért keresünk most kutakat mindenfelé, első-
sorban erre, nyugatra, ahol csak a Fű Útjától kell óva-
kodni. Aki ismeri a sivatagot, márpedig én ismerem, 
azt nem fenyegetik a krániak. Az biztosan nem téved 
a kelleténél délebbre. Így hát itt vagyok, és ha végez-
tem, visszatérek a gyülekezőhelyre, és a továbbiakról 
már a törzs dönt. 
A jövőben már nem találkozunk, bár azt beisme-
rem, hogy most sem számítottam rátok. A ruhátok 
és a felszerelésetek alapján arra tippelek, hogy nem 
a sivatagban éltek, de arról nincs ötletem, hogy kik 
lehettek. Annak viszont örülök, hogy végighallgatta-
tok, eszes embereknek látszotok, akik tudják, ha va-
laki igazat mond. Én elmeséltem, ami érdekelt ben-
neteket, talán kicsit bővebben is, mint kellett volna, 
de így megismerhettétek az egész életemet, és meg-
érthettétek, hogy feleslegesen nem ütöm az orromat 
semmibe. 
Elhallgatott, és mosolyogni próbált, hogy alátámasz-
sza jó szándékról tanúskodó szavait, de a terve csődöt 
mondott, csak az arca rándult meg. Engem nézett, 
most is, tekintetében őszinteség tükröződött: egy hiú 
bolond volt, és hogy mibe keveredett, abból látható-
an mit sem értett. Megfordultam, és elindultam a te-
vék felé. Megadtam neki, amire a legjobban vágyott, 
elmesélhette az életét, és összes tudományát, amelyre 
olyan nagyon büszke volt, és amely talán életében 
először hagyta cserben. Ennyit, úgy éreztem, megér-
demelt.  
- Öljétek meg! – adtam ki a parancsot. 
Hallottam visszafojtott kiáltását, és azt is, ahogy a tes-
te a homokra zuhan. Valószínűleg piszkos homokra. 
Mire a fűcsomagokkal megpakolt állatokhoz értem, 
már a nevére sem emlékeztem.    

Claudio M. di Ferrara
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Elf ösvény
I.

Úti beszámolómat írom Krad kegyelméből, Adron 
második, Engesztelések havának tizedik napján, 

az Égi Fény 2523. évében. Az igen mélyen tisztelt 
Papi Szék becses színe elé terjesztem eme művet, 
rendelkezzen vele belátása szerint, hiszen tudjuk 
mindannyian, hogy Krad tudásának áhítása az em-
beri nem legfőbb feladata széles e világon, de rend-
jén csak akkor vannak a dolgok, ha azon dolgok 
tudása, amelyek nem halandó elme számára termet-
tek, megmarad Kradnál.
Néhány szóval szólanék arról, hogyan, illetve mi-
ért is kerültem arra a helyre, hol az alább közlésre 
kerülő események játszódnak. Jómagam Krad egy-
házának szentelt papja volnék, ki megszállott kuta-
tója és szerelmese a Hosszúéltű Nép, vagy közkeletű 
nevükön az elfek kultúrájának és történelmének. E 
témán belül is különös tekintettel a fajháborúk ko-
rára és az utána következő zűrzavaros időszakokra, 
valamint a Sirenarnak, azaz Keresőknek nevezett ti-
zenkét elf család szövetségére és vándorútjára, mia-
latt viszontagságos körülmények között szinte egész 
Ynevet átszelték délről északra azért, hogy Tysson 
Larból eljussanak Rehiarba. 
Megbízható információhoz jutni erről az idő- 
szakról meglehetősen nehéz, hiszen a mi könyvtá-
runk közvetlen elf emlékekkel tulajdonképpen nem 
is rendelkezik, vagy ha valamilyen témában sikerül 
is a lelkes kutatónak elf témájú régi írásokra bukkan-
ni, akkor azok többnyire más kultúrák véleményei a 
Szépek Népről. Tehát egyértelműen kĳelenthetjük
azt, hogy az elf hólyagírásos tekercsek féltve őrzött 
anyagok mind Elfendel, mind Sirenar határain be-
lül. Éppen ezért nagy örömmel töltött el, hogy mi-
után befejeztem haonwelli kutatómunkámat, az ott 
székelő luminatar magához kéretett. Luminatarnak 
nevezik azokat az elfeket, akik Urria kegyelméből 
vissza tudnak emlékezni mindazon dolgokra, mik 
halhatatlan lelkükkel történtek onnantól kezdve, 
hogy először kerültek erre a világra – sokszor több 
tízezer év emlékeivel bírnak.
A luminatar néhány napi beszélgetés után megem-
lítette, hogy Sirenarban, Rehiar városában őriznek 
egy tekercset, amely a Sirenar vándorútját beszéli 
el. Elmondta, hogy ez a hólyagírásos tekercs most 
nála van, valamint felajánlotta, hogy áldozatos ku-
tatómunkám elismeréseként belenézhetek, elolvas-
hatom, de volt egy feltétele. Krad szent nevére meg-
esketett, hogy a benne foglalt tudást soha tovább 

nem adom. Szép, lenyűgöző és tanulságos elbeszélés 
volt, de nekem mégis inkább az keltette fel igazán a 
figyelmemet, ami nem szerepelt benne.
Hogy az igen tisztelt Papi Szék jobban átláthassa a 
helyzetet, el kell mondanom, hogy a tekercs igen 
hosszú és emberi szemmel és elmével olvasva néhol 
még unalmas is, mivel meglehetősen részletes. Még-
hozzá olyannyira, hogy tulajdonképpen a vándorlás 
minden egyes napját leírja. Ezért először fel sem tűnt 
a dolog, csak valami zavart az egyik résznél, így el-
kezdtem újraolvasni. Végül hosszas tanulmányozás 
után rájöttem, mi nincs rendben vele. Az elbeszé-
lés egyik pontján szinte egyik mondatról a másikra 
megváltozik a környező táj. Többször vissza-, majd 
és tovább olvastam, míg végül rájöttem: a történetből 
egyszerűen hiányzott néhány nap!
Sajnos a luminatartól nem sikerült megtudnom en-
nek okát, de mikor hazaérkeztem, nem voltam képes 
belenyugodni. Lázas kutatómunkába fogtam, össze-
vetettem a korabeli térképeket a mostanival, dombor-
zati, környezeti viszonyokat, változásokat figyelembe
véve kétségbeesetten próbáltam meghatározni, hogy 
merre lehet az a szakasza a vándorútnak, ami nem 
szerepelt a tekercseken. A hosszú kutatómunkának 
tipikus velejárója, hogy mikor már a rengeteg balul 
sikerült kísérletezés, a hiábavaló számítások, a füstbe 
ment ötletek után ott állunk a siker küszöbén, nem 
vesszük észre: már csak egy lépés választ el minket a 
teljes győzelemtől. Ilyen pillanatokban szokott Krad 
az elhivatottak segítségére sietni váratlan véletlenek 
képében.
Így jártam én is: egy véletlen sietett a segítségemre. 
Nem részletezném a dolgot, hiszen a lényeg csak 
annyi, hogy mikor már fel akartam adni az egész ku-
tatást, egyszer csak előttem volt a térkép azon sze-
lete, mely azt a vidéket ábrázolta, ahol a vándorút 
hiányzó szakasza történhetett. Összevetettem a régi 
és a mostani földrajzi állapotokat és minden szépen 
egymáshoz kapcsolódott, mint a Gilron papjai által 
készített furcsa szerkezetekben a kerekek. Ahogy az 
egyik elkezd forogni, és maga után vonja az összes 
többi kerék és rúd mozgását, úgy indította el ez az 
esemény is az általam leírásra szánt történések lán-
colatát.
A helyszínre jutás sem ment zökkenőmentesen, de 
nem untatnám a mélyen tisztelt Papi Széket a temp-
lomunk nem túl fényes anyagi helyzetéről és a türel-
metlen, idegtépő várakozásról, valamint saját ezüst-
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jeimnek kuporgatásáról szóló részekkel. Az egyház 
elutasította kérésemet, hogy a szokásosnál nagyobb 
anyagi juttatásban részesítsen, így saját pénzemet is 
rá kellett fordítanom - egyáltalán nem panaszkép-
pen mondom, hiszen Krad szerény szolgája vagyok, 
és alázattal, tiszta szívvel áldozok ennyit a tudás 
megszerzésének az oltárán -, hogy meg tudjam szer-
vezni az utazásomat.
Hogy szavaim füzérét túl hosszúra ne fűzzem, hosz-
szú és fáradtságos utazás után eljutottunk ifjú noví-
ciusommal, Nirollal, az Anúr-fennsík, a Tinolok és 
az Ediomad-hegység által határolt háromszögbe. A 
hely földrajzi helyzetéről szóló feljegyzéseket és tér-
képeket a leíráshoz mellékelem. Persze az útvonal 
pontos elhelyezkedését nem ismertük, de találtunk 
még meglévő, jellegzetes tájékozódási pontokat, 
mint a távoli hegyek látványa, és az egymásba futó 
patakok és folyók rajzolata.
A környéket nem kis meglepetésünkre kisebb em-
beri kolóniák lakták. Aztán persze, mikor megpró-
báltunk velük szóba elegyedni, rá kellett jönnöm, 
hogy valószínűleg kyr ősökre visszavezethető nép-
csoport lehetnek. Kisebb félreértések után sikerült 
is valamennyire összeegyeztetnem az általam ismert 
kyr nyelvvel, és bár kommunikációnk így sem volt 
teljesen gördülékeny, megértettük egymást, ameny-
nyire csak lehetett. A következőkben a nyelvi za-
varok részletezésétől eltekintenék. A tanyánkat egy 
kedves földművelő és állattenyésztő család házában 
vertük fel. Nagyon készségesek voltak és mikor 
megtudták, hogy pap vagyok, valamint hogy milyen 
jellegű feladatokat lát el az egyházunk, még egy dol-
gozószobát is kialakítottak a számunkra. Bár náluk 
nem találtam templomot vagy papokat, bizonyára 
még emlékeztek a régi idők szokásaira.
Az első napokban bejártuk a vidéket, hogy megálla-
pítsuk, melyek lehetnek azok a helyek, ahol legin-
kább feltételezhetjük a Sirenar vándorútját. Először 
a folyók partjaira gondoltunk, hiszen annyi vonuló 
lénynek kell a víz és az élelem, de aztán valamiért 
ezt az ötletet mégis elvetettük, hiszen az elfek olyan 
viszonyban vannak a természettel, amit, azt hiszem, 
már nem is a barátság szóval lehet a leginkább jelle-
mezni, hanem a testvériességgel.
Szóval, hetekig jártuk a folyómedreket követve, 
völgykatlanokat és a dombgerinceket másztunk, de 
tudtuk, hogy még mindig nem találtuk meg azt, amit 
keresünk. Ha a poklok martalékára vetett Orwella 
démonai kínoznának, sem tudnám azt mondani, 

hogy biztosan tudtam - helyette csak a zsigereimben 
éreztem - a cél közelségét, hogy a hely egyezik, de ba-
rangolásunk közben valahogy mindenhol csak a béke 
és a harmónia nyomaira bukkantunk. Semmi nem 
utalt oly mértékű eseményre, ami miatt akár napokat 
is ki kellett hagyni a krónikákból.
Egyik nap aztán egy ilyen túrából megtérve szállá-
sunkra bővebb disputát kezdtem házigazdámmal, ki 
afelől érdeklődött, hogy tulajdonképpen mi végre 
vetődtünk is mi a világnak ezen szegletébe, és hogy 
mit is keresünk oly buzgón, hisz’ a vak is láthatja, 
hogy valamit mi keresünk. Nos, igen. A környékbe-
liek nem pallérozottak ugyan, de az egyszerű termé-
szetjáró gyakorlatias elméjével azért rendelkeznek és 
kevés dolog kerülheti el a figyelmüket, azt meg kell
hagyni.
Úgy láttam jónak, hogy beszámolok neki mindenről. 
Legalábbis azon dolgokról, melyről szólhattam és 
nem kötött felőlük ígéretem. Amikor az elfekről szó-
lottam neki, nem igazán tudta megérteni, hogy miről 
is beszélek. Tudta, hogy másfajta lények is léteznek, 
de mivel még soha nem látott egyet sem a Hosszúéltű 
Nép tagjai közül, ezért valami népi hiedelem világá-
ban, vagy kollektív emlékezetében élő lényekhez ha-
sonlíthatta őket, hiszen mikor elkezdtem neki nyurga 
termetüket és hosszú, hegyes fülüket ecsetelni, na-
gyon megrémült és kért, hogy ne beszéljek róluk töb-
bet. Meg is ígértem, hogy csak annyit említem meg 
őket, amennyit feltétlenül szükséges.
Amikor a vándorútról és a környéken történt ka-
tasztrófáról kezdtem el beszélni, valamint arról, 
hogy azt az utat vagy ösvényt keresem, amin ez az 
esemény történhetett, akkor elkomorult, és mintha 
szánakozó pillantást vetett volna rám. Azt mond-
ta, hogy akkor én csakis egy bizonyos nevű barlan-
got kereshetek, amihez egy rémisztő ösvény vezet, 
amit ők messze elkerülnek, mert az állatok is ré-
mülten iszkolnak onnan, ha véletlenül arra vet-
né őket rossz sorsuk. Én egy kicsit csodálkoztam és 
azt hittem, hogy már megint rosszul értettem vala-
mit. Többször is rákérdeztem, hogy barlang-e egé- 
szen biztosan, de nem hagyott kétséget afelől, hogy 
jól értettem. Úgy éreztem, hogy teljesen vakvágányra 
jutottunk és nagyon nekikeseredhettem, mert elme-
sélte, hogy van egy ősi legendájuk, mely szerint az a 
barlang valaha alagút volt, mely átvezetett egy nagy 
hegyen, ami valójában domb - de természetrajzi kér-
désekbe nem szeretnék belefolyni, hiszen tényleg a 
környék legmagasabb földrajzi képződménye - és az 
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egyik oldalát gigászi lények harca zárta le, kiknek 
hatalma akkora volt, hogy az istenek erejét kísér-
tette. Ebben a küzdelemben szűnt meg barlangnak 
lenni. Hogy azóta a lényekkel mi lett, arról nem 
szól a legenda, de egyesek szerint még most is ott 
vannak a barlangban, évezredes álmukat alusszák, 
és az ő szörnyűséges jelenlétük kelt riadalmat az 
erdő vadjaiban. Mások szerint már régen nem is lé-
teznek azok a lények, csak a harcuknak van valami 
olyan utóhatása, ami veszélyes lehet az állatokra, 
azért menekülnek el onnan. Személy szerint tudós 
elmével ezt az utóbbi nézetet még el is tudtam vol-
na fogadni, hiszen valamely mágikus párharcoknak 
lehetnek maradandó következményei. Sok példa 
akad rá, rögtön az Elátkozott Vidék, hogy csak az 
ide legközelebb esőt említsem.
Ugyan ettől még nem lelkesedtem a barlangért, de 
ha a legendának van némi valóságalapja (márpedig 
tudjuk, hogy a legendáknak mindig van, csak leg-
több esetben teljesen más, mint amire józan gon-
dolkodó fővel számítani lehetne), akkor jobb lesz 
utána nézni, elvégre az elfek útja vezethetett egy 
barlangon keresztül. És bár nem túlzottan kedvelik 
az ilyen helyeket, ha nem hosszú a föld alatt vezető 
út, akkor biztosan rászánják magukat, hogy legföl-
jebb egy-két napot töltsenek ott, az utat levágandó.
Megkértem házigazdámat, hogy messziről mutassa 
meg nekem azt a helyet, neki nem kell a közelébe 
jönnie. Másnap hajlandó is volt erre. Megnéztük, 
aztán Nirollal meghánytuk-vetettük a térképeket, 
mígnem arra jutottunk, hogy igen, több, mint elkép-
zelhető: megtaláltuk, amit kerestünk. Eldöntöttük, 
hogy felkeressük. Amikor világossá vált számunkra, 
hogy ez lesz az a hely, ugrándozni kezdtem örö-
mömben. Vendéglátónk megkérdezte, hogy miért 
teszem ezt, aztán mikor elmondtam neki, úgy né-
zett rám, mint arra az emberre szokás, ki örömtán-
cot lejt a szakadék szélén, mielőtt beleugrik. Ennek 
ellenére másnap boldogan felkerekedtünk.
Bár maga a barlang bejárata jól látszott messziről is, 
az odavezető út már jóval nehezebben volt kivehe-
tő. Nem tudtuk, hol húzódik az az ösvény, amin el 
kellene indulnunk. Azt már nem volt hajlandó meg-
mutatni nekünk senki. Végül úgy döntöttünk, hogy 
elindulunk egy irányba, aztán lesz, ami lesz. Persze 
kiderült, hogy az utat, ha akartuk volna, sem tudjuk 
eltéveszteni, ugyanis a barlang körül oly meredek 
volt a domboldal, hogy megfelelő felszerelés nélkül 
járhatatlan, vagy még inkább mászhatatlan volt. Így 

aztán néhány órányi baktatás után megtaláltuk azt a 
helyet, ahonnan el lehetett indulni.
Az erdő errefelé sötét volt, pedig sütött a nap, és az 
úton folyt rólunk a verejték is rendesen. De innentől 
kezdve olyan hűvös volt erre minden, mintha krip-
tában meneteltünk volna. Ugyanis vendéglátónknak 
igaza volt: egy árva fia madárfütty, vagy bogárne-
szezés sem hallatszott. Sőt, mikor beléptünk a hű-
vösebb részbe, engem is elfogott valamilyen szörnyű 
bizsergés, vagy inkább borzongás, amit akkor szok-
tam érezni, mikor belépek a Fehér Páholy varázslói 
által lakott épületbe, vagy amikor áthaladok egy tér-
kapun. Csak ez a mostani sokkal erősebben tört rám 
és sokkalta nyugtalanítóbb volt. Nirol tekintetében 
is láttam a rettegést megjelenni, de egymást és saját 
magunkat bátorítva vakmerően továbbmentünk.
A csend, a levegő áporodottsága, a szél hiánya, oly 
természetellenesen hatott a szabad térben, hogy az 
ember már saját elméje épségében kezdett el kétel-
kedni, hiszen az oly tombolón követelte magának az 
általa megszokott dolgokat, hogy fizikai fájdalommal
járt. A halántékunk lüktetett és szúrt, elkezdett zúg-
ni a fülünk, szédültünk, homályosan láttunk. Szinte 
már vakon botorkáltunk előre, és az is eszembe ju-
tott, hogy jobb lenne visszafordulni - ám ekkor eles-
tem. Abban a pillanatban, ahogy hasmánt elterültem 
a földön, minden eddigi kín szertefoszlott, és mintha 
az erdő újra telítődött volna színnel és élettel.
Mintha szemem sarkából egy sarus lábat láttam vol-
na, amint ellépdel előttem. Nirol mellettem állt egy 
kicsit távolabb és megkövülten bámult egy pontra. 
Arra néztem én is, és úgy, ahogyan voltam, térden 
állva, feltápászkodásom közepén, megdermedtem én 
is.
Egy tisztás egyik szélén voltunk, a másikon pedig 
szigorú tekintetű, elgyötört, fáradt és mégis méltó-
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ságteljes elfek gyülekeztek. Oldalukon remekbesza-
bott fegyverekkel, melyek csaknem élő növénynek 
hatottak. Kimunkált csavarminták, indák és virágok 
képei díszítették ruházatukat is, olybá tűnt, mintha 
éltek volna. Ám testükön átsejlett a mögöttük el-
terülő erdő. Igen, semmi kétség: halákkal, az elfek 
kísérteteivel találkoztunk ott, azon az elátkozott 
tisztáson.
Amikor az egyikük meglátott minket, felénk muta-
tott és felkiáltott. Előkapták fegyvereiket és nekünk 
rontottak. Nirol habozás nélkül kardot rántott és 
elém állt, hogy megvédjen, de esélye sem volt há-
rítani a szinte egyidejűleg feléje suhanó három kar-
dot. A pengék behatoltak a testébe, láttam ahogyan 
a hegyük kiáll a hátából, majd eltűnik, ahogyan tu-
lajdonosaik visszahúzzák őket. Nirol térdre esett, 
bár nem volt rajta seb. Az ĳedtség okozhatta, hogy
elkezdett remegni, hiszen körülöttem is elkezdtek 
vagdalkozni, de fegyvereik ártalmatlanul hatoltak 
át testemen. Nem tettek bennem semmi kárt. Ekkor 
nem tudom miért, elkiáltottam magam elf nyelven.
- Testvér vagyok, ne bántsatok! Líthass!

Álnok kígyó szája mérget ád,
Barlangban rád a halál vár!

Kísérteties volt a válaszuk. Kórusban, teljesen egy-
szerre szólottak. Legnagyobb megkönnyebbülésem-
re már nem akartak harcolni velünk, úgy tűnt, fi-
gyelnek, mit akarok mondani.
-Testvérek! Én sorsotokat kutatom, mondjátok mi 
történt veletek?

Sötétség fattya, mi fényt megöl,
keresénk, s ő talála ránk előbb.

Nem tudtam értelmezni szavaikat, fel nem foghat-
tam, miről beszélnek.
- De ti egykoron a Sirenar tagjai voltatok, nem? Mi 
okozta veszteteket?

Szavak nem várt hangzatja,
A valóságot hasogatja.
Nyugalmat nem találunk,
Bosszúnkat be nem váltjuk.

Próbáltam belekapaszkodni egy-egy szóba, hátha 
jó nyomra tévedek, de be kell ismernem, igen-csak 
vaktában tapogatóztam.

- Kin kellene bosszút állni? Ki tette ezt veletek?

Sötétből van az ős Gonosz,
Kinek lelke alattomos.
Gyermekeik lelke sötét,
Kiontják a Nép vérét.
Mindezt sorolni fáraszt,
Hagyd el most tanyánkat!

Én még szerettem volna beszélni velük, de az elfek 
teste halványodni kezdett. Utánakaptam a legköze-
lebbi karjának, de mikor elértem volna, oly erő ta-
szított mellbe és vágott egy fa törzsének, hogy elalél-
tam.

Quito Mirado
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