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A Dorani Titkosszolgálat jelentései 
(A poros tekercsek rövid feljegyzéseből)

Psz. 2918 Kyel havának első napján toroni felség-
jelzésű karavella jelent meg az erigowi Rutenor kikö-
tőjében. Fedélzetén nem láttak senkit, aki vezethetné 
a hajót. Szemtanúk szerint kóborló lelket irányították 
azt. A toroni hajó nagy riadalmat okozott, a város gár-
distái azonnal körbevették a hajót, ám egyikük sem 
tudta átvizsgálni. Bárki aki megpróbálta, üvöltve me-
nekült el. Egyik őrt sem találták meg azóta. A különös 
karavella megjelenése után öt órával eltűnt.

Psz. 2962 Krad kvartjának tizedik napján a Tanzol mes-
ter vezette expedíció crantai romokra bukkant Kahrétől 
délre. A romvároskából csak néhány épület maradt meg, 
ám a beszámolók szerint azok folyamatosan változtak. 
Mind a kinézetük, helyük és számosságuk. Tanzol mes-
ter ezért úgy döntött, további megfigyelés céljából uta-
zását meghosszabbítja néhány hónappal.

Psz. 2969 Darton tercének harmincadik napján egy 
teljes vámpír kolóniát végeztek ki a riegoyi Dinisben. 
A három tagból álló család körülbelül kétszáz éve buj-
kált Dinis-környéki településeken, alaposan megszedve 
magukat. A két férfi és egy nő vesztét egy kalandozó
csapat okozta, akiknek feltűnt a vámpírok éjszakai élet-
módja. A kalandozók kiléte ismeretlen. Nem zárható 
ki, hogy ők is vámpírok voltak.

Psz. 2985 Uwel tercének harmadik napján kínzókam-
rát találtak Seerbi Kazan pincéjében. A Haonwel északi 
erdőségeiben élő vadász házikója távol esik lakott terü-
letektől. A pincét állapota alapján gyakran használták, 
a vallatóeszközöket tisztán, rendben tartották. Egyet-
len áldozatot sem találtak eddig. Habár Kazan maga 
vadász, kiválóan beszéli a toronit, elfet és tiadlanit. A 
középkorú férfit további kihallgatások végett átszállít-
juk Doranba.

Psz. 2968 Darton tercének tizedik napján ifini halá-
szok tengeri sárkányról számoltak be. A kék színű lény 
a hajnali órákban többször is feltűnt az égen. A lény 
a vízből emelkedett ki és oda is tért vissza. Hatalmas 
szárnyai eltakarták a kelő napot, lehelete pedig lángra 
gyújtotta magát a tengert. A jelenség még háromszor 
megismétlődött. Tudni véljük, hogy az időtájt három 
ismert erigowi bárd is - kik nagy barátságban álltak - 

Ifinben szórakozott.

Psz. 2923 Adron tercében az ilanori Arnieben járvány 
ütötte fel a fejét. Az áldozatok mentálisan megzava-
rodtak, majd heves lázgörcs támadt rájuk, ami el is vitte 
őket. Ám csak keveseknek sikerült a lázas állapotig élni, 
őrületükben gyakran veszélyessé váltak, gyilkos indula-
tukat szeretteiken vezették le. Ha néha sikerült is meg-
állítani a beteget, önnön kezével vetett véget életének 
fogsága alatt. A falu lakossága így hihetetlenül gyorsan 
felére csökkent, aki tehette, a közeli erdőkbe menekült. 
Ám mivel köztük is felütötte a fejét a betegség, sokakat 
szó szerint levadásztak. A járványt végül papi segítséggel 
sikerült megállítani.

Psz. 2956 Alborne tercének huszonkettedik napján négy 
tiadlani előkelőség érkezett Gromthi-karr Khazad vá-
rosába. Pontos kilétük és céljuk ismeretlen. A vágott sze-
műek mind inkognitóban érkeztek, tíz napot töltöttek 
a tarini fővárosban, majd távoztak. Embereik száma a 
látogatás során négy fővel csökkent. Úgy tűnt mintha 
valamit kerestek volna. Vélhetően megtalálták, mivel 
igen sietősen távoztak.

Psz. 3512 Dreina tercének harmincadik napján át- 
szakadt a gát a Dwyll Unióbéli Daram városában. A 
felduzzasztott Egen folyó vize elmosta az egész város-
kát. Daramban Ranil szentélye állt, ahonnan fura fé-
nyeket láttak kiszivárogni pontosan a gátszakadás előtt. 
A templom a várostól elszigetelve, egy szirten állt, közel 
a gáthoz. Tudomásunk szerint a városban tartózkodott 
egy livinai ügynök, ismeretlen célból, illetve egy kalan-
dozó. Hollétüket jelenleg homály fedi, feltehetően ők is 
belefulladtak a vízbe.

Psz. 2988 Alborne tercének huszonkettedik napján 
megtalálták a dorani Kalien Derant a sherali Kyssinben. 
Kalien huszonhat évvel ezelőtt tűnt el egy, az Elátko-
zott vidéket célzó felfedező utazás során. A varázsló 
magánakvaló remete életet él, a falusiakkal ritkán érint-
kezik. A helyiek sámánnak tartják. Kalien nem kíván-
kozik vissza Doranba, csak erőnek erejével jönne, ám 
hatalmát elnézve botor dolog lett volna megpróbálni 
elhurcolni.
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Psz. 2955 Arel kvartjának első napján az ediomadi 
Halla melletti romoknál napfogyatkozás volt. A le-
rombolt szentély kapuin kívül semmiféle különleges 
égi jelenséget nem lehetet észlelni. A kívülállók sze-
rint romok közé három napra begyűrűzött a sötétség 
és senki sem tudta betenni a lábát a szentélybe. A 
bentlévők csupán néhány percnyi éjszakáról számol-
tak be, nem vették észre, hogy három nap telt el köz-
ben. A felderítő csapatot még vizsgáljuk.
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Triannes Dell levele

Gardel Vaarn erioni inkvizítor atyának, saját kezébe

Kedves Barátom és Testvérem Adron hitében!

Aggasztó dologról szereztem tudomást, mely nem csu-
pán a Szövetséget, hanem Észak valamennyi pyar hitű 
országát fenyegeti. Ezért is küldöm el Neked csakúgy, 
mint többi, eretnekeket hajszoló társunknak, e jelen-
tést, melyet egy ereni embervadász mondott el nekem. 
Olvasd figyelmesen és cselekedj mielőbb magad is
– meggyőződésem, hogy kevés az időnk!

Baráti üdvözlettel: Triannes Dell

„Kérlek, bocsásd meg, atyám, hogy ily sürgetve kértem 
tőled meghallgatást, de vészterhes hírt hoztam. Elöljá-
róim parancsa szerint jöttem hozzád, hogy értesítselek 
arról, amit Gro-Ugonban tapasztaltam, és az Inkvizíció 
együttműködését kérjem. Most mellékes, hogyan s mi-
ként kerültem oda, legyen elég annyi, hogy balszerens-
csémre elfogtak az orkok, majd valamely ritka prémért 
eladtak Orwella ezerszer átkos lovagjainak. Sosem hal-
lottam még, hogy a Kardlovagok erődjeiből fogoly élve 
kijutott volna, leszámoltam hát az életemmel, gondol-
ván, náluk rosszabb már úgysem jöhet. Tévedtem.
Pár nap múlva az udvarra rángattak vagy kéttucatnyi 
másik fogollyal egyetemben – egyenesen két vakító 
szépségű nő elé. A csodás látványt persze hamar ki-
fakította a nyakukban sötétlő Kígyószív. Émelyítően 
kegyetlen mosollyal vizsgálgatták koszlott seregletün-
ket, mely furamód sok náció tagjaiból állt. Köztünk 
lépdelve megtapogattak, mintha csak valami portéka 
lennénk, a korosabbnak látszó némber – igaz, ő sem 
lehetett több harminc esztendősnél - néhány embert 
undorodva meg is ütött kígyódíszes pálcájával. S köz-
ben fesztelenül társalogtak, akárha egy szép parkban 
sétálgatnának. Toroniul szóltak, talán mert úgy vélték, 
nem értjük őket, vagy ha mégis, úgysem tehetünk a 
szörnyűség ellen, amit nekünk tartogattak.
- Ez sem jó! – csapott arcul egy újabb embert az idő-
sebb papnő, mikor a szerencsétlen feljajdult vizslató 
érintése nyomán. – Hányszor verjem még az ostoba 
fejetekbe, hogy az orkoktól ne szerezzetek be semmit!? 
Azok az állatok nem képesek emberi foglyokat tartani, 
folyton lebetegednek a rabok – ripakodott eztán a kö-
zelben álló lovagokra, hogy a hatalmas termetű férfiak

összerezzentek és megpróbáltak minél kisebbnek látsza-
ni. – Így nem vesszük hasznukat.
- De Nővérem – szólt közbe a fiatalabb nő -, mit számít
ez? Hiszen úgyis mind az oltár szent kövére kerülnek, 
Úrnőnk dicsőségére.
- Nem azért hoztalak magammal, hogy ostoba kérdése-
ket tégy fel, Emealla! – fortyant fel a másik. Egy pilla-
natra úgy tűnt, a lányt is felpofozza a pálcával. – Főként, 
hogy elég világosan elmagyaráztam neked egészségük 
fontosságát.
- Ti ketten! – utasította a legközelebbi lovagokat. – A 
szemetet válogassátok ki, és tereljétek arrébb, undorít a 
bűzük! Vigyétek őket a vérgombás tömlöcbe, úgyis rég 
kapott már ennivalót a tenyészet!
Nem tudom, atyám, miféle fajzat a vérgomba, de igen-
csak fertelmes lehet, mert még Emealla is némileg elsá-
padt az ítélet hallatán. Persze felettese ezt rögtön láthat-
ta, mert hozzátette:
 - És miután már eléggé megtelepedett rajtuk a gomba, 
felhozzátok és Emealla Nővérhez viszitek őket, hogy le-
fejtse a pikkelyeket a főzetekhez.
A leányt a szélütés kerülgethette a büntetés hallatán, de 
sajnos valóban a Kitaszított igazi kegyeltje lehet, mert 
igen hamar összeszedte magát, s láthatóan átgondolva a 
dologban rejlő lehetőségeket, szinte örömmel válaszolt:
- Úgy lesz, ahogy kívánod, Leannes Nővér. És kérlek, 
bocsáss meg feledékenységemért!
- Ebben az ügyben nincs bocsánat. Mert ha nem elegen-
dő számú és – legfőképpen - kitűnő áldozatot adunk át 
a Káosz Éjszakájának előestéjén, a Nagyasszony semmi-
képpen sem lesz megbocsátó. És őt nem fogja érdekelni 
holmi ifjonti feledékenység.
- Megértettem, Nővérem. De miért olyan fontosak pont 
ezek? Erről nem szóltál korábban. Mi az a kitűnőség, 
amit említettél? Mit találhatunk ebben a mocskos csős-
cselékben, ami méltó a Káosz Éjszakájához?
- Az óvatlan kíváncsiságod könnyen a vesztedet okoz-
hatja, Emealla – sóhajtott dühösen Leannes -, de mivel 
utasításaim szerint okítanom is kell téged, megfelelek 
a kérdésedre. Külsőre valóban csak egy falkányi koszos 
patkányt láthatsz. De ha más érzékekkel vagy más vilá-
gokban veszed szemügyre őket, látható, hogy különös 
tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek árnyakat vetnek 
a sorsukba. Némelyikük nemes vért örökölt, némelyik 
szerencsés csillagzat alatt született, megint mások nagy 
lelki erővel vannak megáldva. Mindez pedig hatalom, és 
pontosan erre lesz szükség a mostani áldozatnál.
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- De akkor hogyan gyűjthették be őket a Kard Lovag-
jai? – kérdezősködött tovább a lány, és ezt meglehe-
tősen furcsálltam a többszöri veszedelmes fenyítések 
után. Eddig azt hittem, Orwella papnői eszes asszo-
nyok. Leannes is hasonló véleményen lehetett, szinte 
felnyársalta a tekintetével tanítványát. – Mert bár igen 
ügyes mészárosok, némelyik még a saját árnyékát sem 
lelné meg, nemhogy egy sorsvonalat.
- Ne merészeld becsmérelni a Lovagokat! – lecsapó 
vipera szisszenhet úgy, ahogy a papnő tette. Emealla 
legalább olyan idegesen hőkölt hátra, mint korábban 
a lehordott férfiak. Nekem is meghűlt a vér az ere-
imben az arckifejezéstől, ami ezen az angyali arcon 
terült szét. – A hit védelmező oszlopai ők, erejük a 
mi támaszunk, bármennyire szívesen tagadnák is ezt 
egyesek. Karjuk erős és hitük legalább annyira szilárd, 
mint a tiéd vagy az enyém. Ha még egy ilyen ostoba 
megjegyzést hallok, te magad is gombaeledel leszel!
Néma csend terült el az udvaron, az imént oly merész 
lány is elhűlten meredt dühödt feljebbvalójára, akin 
látszott, hajszál választja el attól, hogy beváltsa fenye-
getéseit. Ám végül nem kevés akarattal fegyelmezte 
magát, és megpróbált visszatérni oktatói feladatához.
- Abban azonban igazad van, hogy erre nem ké-
pesek. Ők csak a gyűjtést végezték, a keresés fel-
adata az Asszonyunkhoz hű rend, az Éji Nap bo- 
szorkányaira hárult. És hacsak nem felejtetted 
el egyéb tanulmányaidat is, emlékezhetsz, mi- 
lyen kitűnően értenek a sors és a jövendő fürkészé-
séhez. Bűbájaik nyomán indultak csapataink a kör-
nyező vidékekre, hogy rabszolgaállományokból és 
óvatlan utazókból válogassák ki az Orwellának tetsző 
áldozatokat. Most pedig végre itt van a száz és egy 
áldozat, akiket mi kínálunk fel a Tőr Ébredéséhez, és 
akik még a többi erődből és templomból származó so-
kaság egyetlen cseppjeként is elengedhetetlen részei 
a szertartásnak, mely majdan elhozza Úrnőnk végső 
győzelmét!
- „S boldog leend, ki ott pusztulhat!” – szólt csendesen, 
ám nagy pátosszal Emealla. Talán valami orwellánus 
zsoltárból idézhette az ocsmány szavakat. – Ismét 
bocsánatodat kérem meggondolatlanságomért. De lá-
tom, befejezted a rabok vizsgálatát, várom hát további 
parancsaidat.
- Teljesítettük a feladatot, minden készen áll. Hozasd 
fel a többit is a cellákból, és azonnal küldd át őket a 
Kapun a Tinolokba! A Nagyasszony már így is dü-
höng a késedelmünk miatt, amivel az utolsó napokra 
halasztottuk az átadást.

Ezzel a papnők távoztak, és nemsokára az udvar meg-
telt rémülten kiabáló vagy éppen megtört némaságba 
süllyedt emberekkel. A korbácsot forgató lovagok bir-
kanyájként kezdtek terelni minket az erőd túlsó vége 
felé. Elmém sebesen kutatott lehetőségek után. Bármire 
is készültek ezek, igen fontos volt nekik – azaz csakis 
rosszat jelenthetett mindenki másnak. De csak akkor 
találtam megoldást – igaz, végsőkig kétségbeesett meg-
oldást -, mikor újra megláttam a két nőt, s mellettük az 
orwellánusok Kapuját. Mert nem afféle masszív kőal-
kotmány volt az, mint a dorani Kapu-hálózat átjárói, 
hanem csak színes porral rajzolt minták egyvelege, mely 
felett fából tákolt hidacska meredt a semmi örvényébe. 
Hála Doran magisztereinek, tudtam is, miért: az ilyen, 
sebtében alkotott jelek igen sérülékenyek, az is megtör-
heti őket, ha egy karcolás éri őket – ekkor pedig ha-
talmas robbanásban lesznek semmivé. Igaz, a karcolást 
bűverejű eszközzel kell ejteni. Ismét a doraniak tudo-
mánya sietett segítségemre, eszembe jutott az is, hogy az 
égiek áldása is képes hatalommal felruházni tárgyakat. 
Ez lett tervem alapja, mely ugyan mindannyiunk halálát 
jelentette, mégis jobb volt, mint szentségtelen oltárokon 
végezni be életünket, ezzel segítve a Kárhozat Asszo-
nyának gonosz terveit.
Így hát, mikor elértük a varázskört, minden maradék tes-
ti és mentális erőmet összeszedve, több rabot is magam-
mal rántva, kiugrottam a sorból, és egyenest a legköze-
lebbi lovag mellé vetődve kirántottam a kardját. Orwella 
fattyai egyáltalán nem számítottak erre, zavarukban azt 
hitték, őket akarom megtámadni, és kapkodva tömö-
rödtek a papnők védelmére. Így számomra széles ösvény 
nyílt a Kapuhoz, amit nem is haboztam kihasználni. 
Egy újabb vetődéssel ott termettem és lesújtottam. Noir 
kegyes volt hozzám aznap, sikerült olyan fegyverre szert 
tennem, mely hatásos volt. Eztán csak arra emlékszem, 
hogy valami gigászi erő felkap és elrepít, mint tollpihét 
a szélvihar, és hogy úgy érzem, minden tagom, a leg-
apróbb porcikámig, más-más irányba akar szétszéledni. 
Nem tudom, hogyan s miért élhettem túl a pusztulást, 
és hogyan kerültem Gro-Ugonból egy tiadlani nemes 
kacsaúsztatójába.
De bárhogy is, most itt vagyok. Hallottam története-
ket Orwella Fekete Tőréről, mestereim pedig ennél bi-
zonyára többet is tudnak, ezért is küldhettek a Szent 
Inkvizícióhoz ily sietve. Kérjük, legyetek segítségünkre 
tanáccsal, fegyverrel és égi hatalommal. Mert bár egy 
cseppet sikerült kimernem az áldozatok tengeréből, a 
többi is bőségesen elegendő lehet, hogy elárassza a vilá-
got a Kitaszított gonoszságával.”
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Sogronea Ard’e Flamendum

A dorani könyvtárlabirintus egyik szegletében 
akadtunk rá erre a könyvre és a mellette porosodó te-
kercsekre. A kódexet egykor Boas Vinda könyvtáros 
rendszerezte, szerzője és címe ismeretlen. A katalógus-
cédulára a következő megjegyzést írta: 
„A vaskos, arannyal futtatott kódexet, a Sogronea Ard’e 
Flamendumot nemrég hozta egy kalandozócsapat az 
Elátkozott Vidék valamely mohalepte templomából. 
Elmondásuk alapján a romos épület belsejében érintet-
lenül állt az egykori oltár, melyet minden valószínűség 
szerint Sogron hívei használtak. Az értékes könyvet 
annak rendje és módja szerint katalogizáltam, majd az 
őt megillető polcra került. Egyik novíciusunk fedezte 
fel, miközben tanulmányaihoz gyűjtött anyagot, hogy a 
könyv nem csupán szertartásokat ír le, hanem idővel új 
fejezettel bővül. Azonnal értesítettem a Dorani Egye-
tem ókyr kultúrával foglalkozó történészeit, akik a kódex 
áttanulmányozása után szigorú utasításba adták, hogy a 
földalatti termek egyikébe helyezzem el. A könyv titkát 
felfedező novíciusnak csupán töredékeket sikerült lefor-
dítani belőle, mielőtt örökre elrejtettük volna a világ elől. 
Az ervre átültetett szöveg tekercseit azután ugyanott 
helyeztem el.”
A rektor engedélyezte, hogy a lefordított részeket nyil-
vánosságra hozzuk, hogy mindenki tanulmányozhassa 
őket, a kódexet azonban további vizsgálat alá helyezte. 
Álljanak itt tehát azok a részletet, amelyeket a tekercs 
tartalmazott. 
„A Tűzzel való kapcsolat egyfajta lelki megtisztulás, 
melynek során közelebb kerülhetünk önmagunkhoz. 
Ennek számtalan módja ismeretes.
A mindent elemésztő Tűznek négy szent színe, és ek-
képpen négy aspektusa van. Az arany, a nyugatot, az 
őselemeket jelképezi. Ezért a templomban az Őstüzek 
Ura a nyugati csarnokokat foglalja el a szertartáshoz. A 
második szín a vörös, a keletet, az áldozati tüzet szim-
bolizálja. A Lángvihar ezért a keleti termeket uralja. A 
következő szín a sárga, észak, a házi oltár jelképe. Eze-
ket a csarnokokat az Őstüzek urai uralják. Feladatuk 
lesz, hogy százegyszer százegy éjszakán és nappalon át 
Sogron áldását kérjék, hogy népünk tagjai mindig meleg 
otthonokba térhessenek haza. Az utolsó szín a narancs, a 
dél, a démonok elüldözésének vagy elpusztításának tisz-
tító tüze. A Lángvihar papja a hófehér gyertyákat a déli 
csarnok három fő pontján állítsa fel úgy, hogy egyetlen 
nem e világról származó lény se legyen képes a képzelet-

beli vonalon átlépni.
A Kígyók havának első napján, az óarany órájában Rualan 
mindenkori anyrja - papjai segítségével - áldozatot mu-
tasson be Sogronnak, hogy a tartomány felemelkedhes-
sen a legdicsőbbek közé. A szertartást a Charys városát 
határoló nagy tavon kell bemutatni. Az anyr jelölje meg 
a tűz helyét, melynek lángjai egész éjszaka ki nem alud-
hatnak. Fohásza befejeztével járuljon Sogron testéhez, és 
helyezze el áldozati tárgyait, majd a papok is cselekedje-
nek ugyanígy. A tűz étke lehet gyümölcs, termény, állat 
vagy értékes tárgyak. Ha Sogron elfogadja az áldozatot, a 
résztvevő papok testét szent forróság járja át, lelkük meg-
tisztul és közelebb kerül a Tűzkobrához. Az anyr ezután 
kérje a szelek segítségét, hogy a hamu és ezáltal Sogron 
hatalma más lelkekhez is eljuthasson. 
A szertartáshoz a főpap használja a tűz színeit: az ara-
nyat, a vöröset, a narancsot, a sárgát és a hófehéret! A 
gyertyát vagy a mécsesben lobogó szent lángot ezekből 
a komponensekből állítsa össze. Egy áttetsző kehelybe 
öntsön viaszt, majd addig égesse mellette Sogron tüzét, 
míg akaratát ki nem tudja olvasni a szimbolikus jelek-
ből.
Ezt a szertartást a vörös holdtölte utáni harmadik na-
pon kell végrehajtani. A templom közepén helyezzen el 
tizenegyszer tizenegy, teljesen száraz ágat. A szertartást 
vezénylő pap ezután Sogron tüzével gyújtsa meg a rakást. 
Fontos, hogy az első lángok akkor csapjanak a magasba, 
amikor a Nap lenyugszik. A Tűzkígyó ezen szertartá-
sa elűzi a sötétség szörnyeit, az arra érdemesek pedig a 
lángokban lelki megtisztulást nyernek, ha valamely nem 



8

evilági lény szállta volna meg a testüket. Amint kialszik 
a tűz, a bátor szívű, igaz harcosok menjenek végig a 
parázs útján, hogy ezzel bizonyítsák hűségüket és ret-
tenthetetlenségüket.
A papok a rualani erdőkben fellelhető ében fekete 
gallyaiból készítsenek ketrecet. A máglyát a Sogronhoz 
legközelebb álló készítse elő ugyanezen nemes fa ága-
iból, oly módon, hogy a rakás lángjai háromszor há-
rom órán át égjenek. Ezután a papok imádkozzanak a 
Tűzkobrához, hogy hatalma megvilágosodást hozzon 
a bűnösöknek, kik nem ismerték fel Rualan hatalmát 
és fegyverrel vonultak ellene. A támadók megkötözött 
teste a ketrecbe zárva kerüljön a máglya szent tüzébe, 
hogy szenvedéseik papjaink erejét növelje, elhamvadó 
testük az Ő haragját táplálják, elkárhozott lelkük soha 
vissza ne térhessen.
Ennek a szertartásnak a végrehajtásához a kilenc leg-
rangosabb papra lesz szükség. Fontos, hogy a rituálét 
Sogronnak szentelt templomban hajtsák végre, külön-
ben a Tűzkobra haragja őket is elemészti. Hét óra ima 
után, a Vörös Hold ébredésekor, az öt féle fáról (fenyő, 
akác, kőris, bodza, nyárfa) metszett gallyakból rakja-
nak máglyát, melyet a rézkígyó segítségével gyújtsanak 
meg. Formázzanak lángot a kezükből és fohászkodja-
nak egy napon át vigyázva arra, hogy a szent tűz ki ne 
aludjon. Az első csillagok ébredésekor vérvörös lángok 
emésztik majd el a földeket, reggelre pedig pusztító 
naptüzek perzselik fel az árulók földjeit nem hagyva 
élőt maguk után.
Ehhez a rituáléhoz a főpapnak szüksége lesz a tinolok 
legsötétebb barlangjaiban fellelhető álmodó lelkek 
egyikére, az elfeledett csaták egyik Pusztítójának kard-
jára és a vidék mágiájával átitatott ébenfa törzséből 
kinyerhető nedv főzetére. Az aranyszín gyertyákkal ki-
rakott körben a fegyverrel törje ketté a Sogron tüzében 
szentelt hermát! A kiszabaduló lelket locsolja meg a 
gőzölgő főzettel, ezzel áttetsző testtel ruházza fel. A 
lény futótűzként fogja végigperzselni az erdőket, amíg 
csak meg nem találja és magába nem olvasztja a beto-
lakodókat, majd újra aludni tér.
A Rualan anyrjának fejpántját viselő pap ennek a szer-
tartásnak a segítségével hatalmat kap minden, a tarto-
mány területén élő vagy holt lelkének megítélése felett. 
Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy homlokára il-
leszti a forró rubinkövet és ötször öt héten át fohász-
kodik Sogronhoz. Ha a kőbe zárt anyr lelke elfogadja 
a neki felkínált testet, elfoglalja azt. Ha azonban a pap 
nem bizonyul méltónak a Tűzkobra kegyére, rettene-
tes kínok közt tépi ki és zárja el örök időkre lelkét a 

rubin.
A szertartás végrehajtásához két komponensre van 
szükség: az Elveszett Lelkek Tavából hozott kehelynyi 
vízre, melyet a Vörös Hold felkeltekor kell begyűjteni, 
illetve a tartomány egykor volt, dicsőséges városának 
sziklakertjeiben burjánzó bíborszínű parázsvirágra. A 
növényt Sogron tüzén forrósított edényben a Tűzkobra 
felszentelt papja puhítsa fel, majd a belőle nyert nedvet 
keverje össze a tóból hozott vízzel. Az így kapott főzet-
tel locsolja körbe a szentély falait. Ha imája meghallga-
tásra talál, másnap forró tűzeső pusztít el minden élőt. 
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Kyr átoknövény

A feltárt jegyzetek között igen érdekes élőlény-
ről kerültek elő feljegyzések, melyeket tisztelettel a 
nagytanács elé tárok. Az iratok a baraadi származású, 
a terach fokozatot viselő Gallen Beknardtól származ-
nak, aki kalóz családjának hátat fordítva vált városunk 
és rendünk értékes tagjává. A magiszter Psz. 3369-ben 
vezetett expedíciót az Elátkozott Vidékre, kifejezetten 
a korábbi feljegyzések alapján megismert Kyr Átoknö-
vény felkutatása és vizsgálata céljából. 
A növény – melyet pontosabb, ha élőlénynek hívunk 
– teljes neve „Avus er kyre mortas kret’y Orwellanis”, 
melyet pontosan „Orwella halálos átkát viselő kyrekből 
születő növény”-ként fordíthatunk le a közös nyelvre. 
A kifejezés a precízségéről arach Dirvul Errkalentől, 
a kyr történelem neves szakértőjétől származik, aki a 
Psz. 3147-ben vezetett expedíciót az Elátkozott Vi-
dékre kutatásai céljából. A pontos, ám hosszú kifejezést 
érthető okokból rövidítették a Kyr átoknövény névre. 
Arach Errkalen véletlenül fedezte fel a különleges élő-
lényt, mely használhatatlan idiótává sorvasztotta egyik 
felderítőcsapatát. A magiszter rajzot és feljegyzéseket 
készített a különleges, általa növénynek nevezett élő-
lényről, melyet Doranba visszatérve átadott a rend nö-
vények tanával foglalkozó kutatóinak. 
A tanács akkoriban nem küldött senkit kivizsgálni az 
esetet, sajnálatos módon a számtalan óvintézkedés és 
elővigyázatosság ellenére is több kutatónk veszett oda 
az Elátkozott Vidéken, ám magach Norrus Afdelon, 
az Élet Kilenc Tudója kör tagja egyik tanítványát, 
terach Rillon Asterval magisztert küldte a veszett hírű 
vidékre, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy példányt 
hozzon el a Kyr átoknövényből, további vizsgálatok 
céljából. Terach Asterval több hétig tanulmányozta a 
különleges növényt, melyről neki köszönhetjük az első 
rendszerezett és szakértő feljegyzéseket. Végül a meg-
bízásának megfelelően a növény egy példányával tért 
vissza Doran falai közé. Ezt, a vizsgált példányt három 
héttel később semmisítették meg, amikor két adeptus 
halálát (bár, a Szarvtorony képviselője ezt a kifejezést 
helytelennek vélte alkalmazni az adeptusok vesztének 
körülményeire való tekintettel)  okozta, a vizsgálatot 
felügyelő magiszter egyszerűen mindenestül felégette 
a helyiséget.
Ezen események összefoglalóit, és a további kutatás 
eredményeit is a későbbi, terach Gallen Beknard által 
készített jegyzetekben találhatjuk, melyből ezen érte-

kezés is készült. Beknard magisztertől származnak a 
helyszínen pontosított, ma is ismert adatok a Kyr átok-
növényről. 
A Kyr átoknövény már megjelenésében is igen különös, 
a hagyományos értelemben nem tükrözi egy faj egységes 
jegyeit, ez számos azonosítási problémát is felvetett vele 
kapcsolatban. Kinézete ahány, annyi féle lehet, Gallen 
Beknard vizsgálódásai ötvenhét különböző, rokon faj-
nak vélt növényről bizonyította be, hogy mindannyian 
ehhez a fajhoz tartoznak. A Kyr átoknövény gyakorlati-
lag ahány, annyi féle, külső megjelenése és kinézete szo-
katlan módon egyáltalán nem meghatározó, a vékony 
szálú bokron át egészen a fáig, az indás levelű cserjén 
keresztül a tüskés bozótig mindenféle változat előfordul, 
az egyetlen törvényszerűségnek tekinthető tulajdonság, 
hogy a növény anyagi testének kezdeti anyagmennyi-
sége hozzávetőleg megegyezik egy átlagos emberi test 
harmadának anyagmennyiségével, ám ez igen nehezen 
vizsgálható, lévén, hogy sűrűségük, így méretük, térfoga-
tuk is különböző. Ez a szokatlan jelenséget, mint ahogy 
a Beknard magiszter által felállított elmélet alapját is, a 
növény kialakulásának körülményei okozzák. Az anyag-
mennyiség elmélet vizsgálata nem egyszerű, és nem is 
kézenfekvő, ám a növény egyes példányai minden két-
séget kizáróan azonosíthatók, ha az anyagi sík helyett a 
mentálsíkon vizsgáljuk őket. Különös lehet az is, hogy a 
növény – mentáljának köszönhetően – rendelkezik egy-
fajta aurával, melynek sötét, taszító kisugárzása hasonla-
tos a feketemágusok esetében érzékelhetőnek.
A kyr átoknövénynek így a külseje – ellentétben a nö-
vények esetében megszokottakkal - egyáltalán nem 
meghatározó, célszerű hát más tulajdonságát vizsgálni. 
Hihetetlen, ám a Kyr átoknövény jelentős, gyakran egy 
emberi minőségét is elérő, sőt, meghaladó mentáltesttel 
rendelkezik.  A növényekre egyáltalán nem jellemző je-
lenség magyarázata is a növény keletkezése, illetve sza-
porodása adhat magyarázatot, hiszen a Kyr átoknövény 
nem magvakkal vagy indákkal, gyökerekkel szaporo-
dik, hanem egyfajta – de ez sem pontos meghatározás 
– élősködő elven működő folyamattal szaporodik. A 
növény – ha mindezek után még mindig használhatjuk 
rá ezt a kifejezést – áldozatai útján sokszorosítja magát, 
egy zsákmányból egy új egyed fejlődik ki. Az átoknö-
vény áldozatai értelmes lények. Nem vagyunk tudatában 
a pontos határvonalnak, ahol a növény megkülönböz-
teti az embert és más, értelmes lényt az állatoktól, ám 
biztosra vehető, hogy a különbséget a mentál fejletsége 
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határozza meg. 
A Kyr átoknövény első megjelenése szinte bizonyo-
san a Kárhozat Asszonyának tevékenységéhez köt-
hető, ám, hogy ő maga, avagy nagy hatalmú szolgái 
teremtették, arról nem állnak rendelkezésre még hoz-
závetőleges adatok sem. Az előbbi jó példája lehet a 
kitaszított istennő aljasságára, míg utóbbi ékes bizo-
nyíték lehet Orwella híveinek akkori hatalmára. Az 
sem ismert, hogy az első egyedeket milyen alapokból 
alkották, azaz hogy kyreket használtak-e hozzá. Ám 
az tény, hogy miután az elsők megszülettek, a növé-
nyek, melyeket mi már Kyr átoknövényként ismerünk, 
kyrekből szedték áldozataikat, és szaporodtak el segít-
ségükkel az Elátkozott Vidék káosz fertőzte erdősé-
geiben. Hogy mi okból alakították a növényt olyanra 
amilyen, az egyértelmű hatékonyság, és a szokatlansá-
gából adódó biztos meglepetés mellett valószínű, hogy 
az istennő így köpte szembe a kikezdhetetlennek tar-
tott kyr mentált, az elme tudományát. 
Több korabeli feljegyzés is említést tesz olyan erdő-
ségekről, melyek egyszerűen elnyelték és eltűntették a 
rajtuk átkelni akaró kyreket, és noha dőreség volna fel-
tételezni, hogy ezzel meg is fejtettük titkukat, jó okkal 
feltételezhetjük, hogy a Kyr átoknövény egyik eszköze 
lehetett Orwella híveinek, hogy ezt végrehajtsák. 
A Kyr átoknövény megjelenésére általában nem ve-
szélyes, a mentálsíkon azonban fenyegető árny. Áldo-
zatait is mentális úton ejti el. A növényhez hozzáérő 
értelmes lények akaraterejét orozza el. Mágiaelméleti 
szempontból magyarázható, hogy ez nem hagyomá-
nyos mentális támadás, annál veszélyesebb, ugyanis a 
növény – vagy lény – a fizikai kontaktust, és az anyagi
testet a mentáltesttel összekötő kapcsokat használ-
ja fel, hogy könnyebben áldozatához férkőzzön. Ez 
okból az elmét óvó pajzsok noha nem hatástalanok, 
de jóval kisebb erősségben érvényesülnek ellene, mint 
ahogy – tekintve, hogy az aurával áll majd féligmeddig 
mentális kapcsolatban – a testet elfedő ruha vagy vért-
darabok sem biztosítanak az érintés ellen védelmet. 
Az akaraterő elorzását fokozatosan teszi, és emiatt egy 
növény nem olyan veszélyes, ám tömegben, az Elátko-
zott Vidékeken burjánzó erdőkben halálosak. Azt is 
hozzá kell tenni, hogy az elszívott akaraterő hatására, 
noha éhsége minden bizonnyal cseppet sem csillapo-
dik, mentális képességei nőnek, így későbbi áldozatai-
ra már nagyobb veszélyt jelenthet. 
Az akaratuktól teljesen megfosztott, így életképtelenné 
váló áldozatokon megkezdődik az átalakulás folyama-
ta, mely mentális indíttatású, semmilyen anyagi kap-

csolatot nem igényel. Ez az átalakítás csak akaratuktól 
teljesen megfosztott lényeken működik. Az átoknövény 
sugallatai, és az egykori értelmes lény egykori gondolatai 
alapján az anyagi testből viszonylag gyorsan – feltéte-
lezhetően kevesebb, mint egy hét alatt – növény, ponto-
sabban Kyr átoknövény fejlődik. A visszataszító jelen-
ség sokáig látható nyomokat hagy a növényen, nézzen 
az ki akárhogyan is, az emberi formából örökölt jegyek, 
egy-egy testrész még sokáig felismerhető, különösen, 
ha a vizsgálódó tudja, mit keres. Az ezzel kapcsolatos 
kísérleteket még annak idején, terach Rillon Asterval 
kérésére elutasította a varázslótanács, nem ítélve jogos-
nak emberek feláldozását a vizsgálat érdekében, noha a 
jegyzőkönyvek szerint a fő okot csupán az szolgáltatta 
a tiltásra, hogy máig nem tisztázott az így átalakult, így 
meghalt emberek lelkének sorsa, és a tanács szerette vol-
na elkerülni a Kárhozat Asszonyának akár legcsekélyebb 
erősítését is. A kyr átoknövény fizikai testének élettarta-
ma nem ismert, ám mivel táplálékot nem vesz magához 
– a növény test valószínűleg csak az álcázást, illetve a 
helyhez kötöttség megvalósítását szolgálja – minden bi-
zonnyal csak az egykori emberi test készleteit meríti ki. 
Az elszívott mentális energiákból – az eddigi vizsgálat 
szerint – semmi nem kerül – a folyamat eddig isme-
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reteink szerint elképzelhetetlen volna – az anyagi test 
táplálására. Mivel azonban a növény alig folytat bármi 
tevékenységet – még a növényektől megszokott életta-
ni folyamatok vonatkozásában is – ezért alig használ 
fel készleteiből. Óvatos becslés szerint is több száz évig 
élhet egy példány. Hogy ennyi idő alatt hány áldoza-
tot szedhet, azt megbecsülni is nehéz, noha bizonyára 
a külvilágból keveset, elvégre nem sokan bóklásznak 
az Elátkozott Vidék erdőségeiben. A Vidéken kívü-
li elterjedését ez a tény, a szaporodás módja, és az is 
meghatározza, hogy a Kyr átoknövénynek az elátkozott 
vidék torz mágikus kisugárzására is szüksége van. Ez 
nem életfeltétele, e nélkül is elboldogul – erre bizonysá-
gul szolgál a Doranba hozott példány, noha annak csak 
három hetet kellett kibírnia – ám látható jelei voltak 
annak, hogy az Elátkozott Vidéket elhagyva a növény-
lény nem érzi jól magát. Színei fakultak, levelei leko-
nyultak, fonnyadtabbak lettek. Hogy ez a kötöttség a 
növény teremtője részéről szándékos lenne, nem való-
színű, minden bizonnyal az Elátkozott Vidéket átitató, 
lassan kialakuló és az ott élő többi élőlény zömére is 
hasonló hatást gyakorló torz, mágikus kisugárzás okol-
ható érte. 
A különös, és – főleg, az azt nem ismerők között – gyil-
kos növény igen jól példázza azt az alkotó, teremtő 
káoszt és változatosságát, beteg sokszínűségét, mely az 
Elátkozott Vidék élővilágát jellemzi. Az, hogy a nagy-
tanács elé tárom és részletezem a Kyr átoknövényről 
szerzett ismereteinket, a növény sajátossága és ijesztő 
újszerűsége mellet az is indokolja, hogy kifejezzem 
annak kívánatosságát, hogy újabb felfedező csoporttal 
tovább vizsgáljuk ezt az átkos lényt, különös tekintettel 
a máig megválaszolatlan kérdésekre. 

terach Avlos Cetann
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Távoli örökség

Adj még egyet, te lány! Csattant a korsó a pul-
ton, hogy belereccsent a masszív alkotmány egy lapja 
is, Malanor kezdte érteni, miért nem készítettek neki 
fület. Az ehhez hasonló egyszerű gondolatok és a hoz-
zájuk társuló fesztelenség volt a jókedv után a második 
jutalma a világnak azok számára, akik már eleget ittak.
- És miből fizeti az úr, ha meg nem sértem? A csillogó,
fekete szemekbe rosszallás költözött a pajkosság és a 
fáradtság mellé. – Derat Baren ajándék italát már el-
fogyasztotta. A halvány remény vezérelte pillantás már 
csak az üres lócát találta ott, ahol percekkel – órákkal? 
– korábban a városka barátságos papja ült. Gyakran 
hívott meg egyet-egyet a kocsma vendégei közül; aki 
büszke ereni létére elfogadta az ok nélkül kínált ado-
mányt, azzal kellett igazán foglalkoznia. Nem azonnal 
persze, hiszen ők már addigra, ahogy most Malanor is, 
kevésbé összetett dolgokra sem tudtak figyelni, mint
Kyel igazsága. 
- Bár, azért a gyönyörű medálért nem csak italt, de 
még engem is megkaphat. – súgta bizalmasan köze-
lebb hajolva a kocsmároslány. Malanor egy pillanatra 
kijózanodott, mint akinek a fejét hideg vízbe nyomják. 
Futó mozdulattal ellenőrizte, és rejtette kigombolt uj-
jasa alá az örökségét, a Galawok szerencsehozó medál-
ját. Tudta, hogy sokat ér, de soha meg nem fordult a 
fejében, hogy ezüstökre váltsa. Az ükapja nagyapjánál 
is régebben volt a családjáé, ám ő csak eddig emléke-
zett őseire. Apja – Kyel vezesse odaát is – az első meg- 
nyert pengeváltása után adta neki, mondván, ezentúl 
méltó lesz rá. Büszkén viselte, bár szerencsehozónak 
csak akkor tekintette, amikor egy nő ölét kínálta neki, 
hogy közlebbről megvizsgálhassa. Ő ravaszabb volt an-
nál, hogy pénzt ajánljon érte, és Malanor nem is volt 
biztos benne, hogy a hatkarmú lunírmedál mozgatja 
addig, amíg egymással végezve el nem kezdte vizsgál-
gatni, és a simogatás után a szép szavaknak, de még a 
kedves tekintetnek is vége szakadt. Végül csúnyán meg 
kellett vernie, mert sem a szép szóból, sem a pofonból 
nem értett. Nem volt rá büszke és később sem ma-
gyarázkodott, amikor kitiltották a masgari fogadóból. 
Azóta jobban óvta, és nem mutogatta annyit. Azt, hogy 
vöröslunír, egy ékszerész mondta neki, amikor elkopott 
bőrszíját cseréltette ki. 
Most nem akarta ugyanazt a hibát elkövetni, megpró-
bált hát elutasító képet vágni, noha gyanította, hogy 
nem sikerül tökéletesre, majd eloldalgott a pulttól, visz-

sza a borfoltos faasztalhoz, ahol a köpenyét és a zsákját 
hagyta. Az istenek azonban még nem szándékoztak vé-
get vetni ennek az éjszakának, és ha Ellana hívását el is 
utasította, ezúttal Arel küldött neki huncut mosolyt. 
- Az én vendégem! – hallotta a háta mögül, s oda kel-
lett fordulnia, hogy szemügyre vegye a rezgő férfihang
gazdáját, ébersége jó pár kupával ezelőtt elhagyta az a 
szintet, hogy felmérje és emlékezzen rá, kik vannak rajta 
kívül a fáklyafényes ivóban, vagy a háta mögött. A férfi
magas volt, megtermett, fekete haját rövidre nyírta, bo-
rotvált állán forradás éktelenkedett. Sem az oldalán lógó 
dísztelen hosszúkard, sem a nyakában fityegő sólyom
nem érdekelte most Malanort, ám a vállán dagadó kék 
szövet felkeltette az érdeklődését. Visszafogott mosolya 
volt, megnyerő, nagy, barna szemei becsülettel csillan-
tak, bár, ezt a gondolatot lehet, hogy már csak a kék-
köpenyeseket szerte a szövetségben övező megbecsülés 
ültette a fejébe. Amaz hellyel kínálta, és Malanor azon 
kapta magát, hogy jóféle erigowi farkasvért iszogatva ül-
nek a kerek asztalnál. A bemutatkozásból kiderült, hogy 
a férfit Avnosnak hívják, és szintén ereni, Malanorról
pedig, hogy még tud összefüggően beszélni. 
- Úgy hírlik, jó harcos vagy. – Szólalt meg a férfi egy
újabb korty után. Kezei az asztalon, tartása egyenes, 
nem fél beszélgető partnare szemébe nézni, a becsületes 
szándék jeleit mutatja. 
- Ki nem, errefelé? - Felelte érdektelen hangon Malanor, 
kezdeti kíváncsisága Eligor katonája iránt megcsappant, 
amikor amaz egyből a harcra terelte mondandóját. A 
zászlóháború óta nem tartozott az hercegi csapatok kö-
telékébe, s noha ereni volt, messze voltak már a vész-
idők. Azt nem tette persze hozzá, hogy nem, a jó har-
cosok a Hercegi Akadémián tanulhatnak, és nem abból 
élnek, hogy békeidőben is ennivalóra keresnek kardjuk 
bérbe adásával. Neki nem adatott meg a lehetőség, hogy 
a híres intézmény falai között válhasson kiváló harcosok 
parancsnokává, bár ígéretes tanítvány volt, a válogatást 
végző Vörös Lovagnak nem tetszett sem az apjától ta-
nult hátulról kést rántós csel, mely többször segítette 
győzelemre. 
- Azt is mondják, hogy a halált sem féled. Sőt, néha 
olyan, mintha keresnéd. - Malanor csak biccentés-
sel jelezte, hogy érti, folytathatja. Ehhez nem volt mit 
hozzászólnia, aki békeidőben a toroni határon vállal 
feladatot annyiért, amennyinél egy molnárlegény többet 
keres egy holdforduló alatt, arra, nos, finoman szólva is
az őrült jelzőt aggatják. Malanornak már rég nem szá-
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mítottak az ezüstök. A háború előtt még volt hová ha-
zahordania a pénzt, ám asszonyáról már akkor is azt be-
szélték, nem elégszik meg a férje ritka ölelésével. Akkor 
még öklével felelt a rágalmazóknak, később ifjonti hév-
vel, fiatal házasként magyarázta igazát a biztosoknak,
a háborúból hazatérvén mégsem lepődött meg, amikor 
házukat elhagyatva, üresen találta. Azóta sem látta őket, 
bár az asszonyra nem is volt kíváncsi, és kisebbik fiúhoz
pedig nemigen volt köze, ha csak annyi nem, hogy a 
házában jött a világra. A Zászlóháború azonban kiölte 
belőle a kedvet, hogy családdal foglalkozzon, vagy gyer-
meket nemzzen. A lobogók fránya háborúja. A tizen-
kettedik. No, ő ugyan egy lobogót sem látott, de még 
a dicső haditettekről, nyertes csatákról is csak később, 
borissza bárdoktól hallott, amikor már nem volt kedve 
kérdezni és kételkedni, és kijavítani sem őket. 3456-ban 
keltek útra, hogy megerősítsék a Masgari védvonalat, 
ám soha nem érték el. Illetve, hát ez így nem teljesen 
igaz, bár azóta sem érti, amit a térképészek inasaitól, 
meg a tisztektől hallott. Alig egy hét menetelés után 
olyan messzire kerültek otthonról, hogy két hétbe telt, 
mire elérték a toroni határt, visszafele! Igaz, előtte még 
pár napba került, mire megbizonyosodtak róla, hol is 
vannak, mert akik jártak már Masgarban, esküdtek rá, 
hogy ott nincsenek ilyen hegyek, melyeket a helyiek 
Piderának hívnak. Sokan ott maradtak, és egyáltalán 
nem érezték olyan dicsőnek azt, hogy hátulról ronthat-
tak rá a Pengefalként emlegetett határvonalra, mintha 
saját erejükből verekedték volna túl magukat az ellen-
ségen. Hosszú hetek múlva értek szövetségi területre, 
ám addigra úgy megfogyatkoztak, hogy igazán semmire 
sem használhatták őket. Malanor zsákmánya mindössze 
egy átokűző csontkarperec és egy hatalmas, de ékkőbe-
rakásos csatabárd volt, egyiket sem tartotta túl sokra, 
ám értékükkel hozzávetőleg tisztában volt. Az előbbit a 
vajákos kérte el, aki megmentette a karját, utóbbi tisztes 
árért vándorolt egy kereskedőhöz, aki minden bizony-
nyal így is szép hasznot húzott a hazatérőkből. Aznap 
éjjel részeg volt az egész ezred. Másnap már nem ön-
kéntesen, hanem hercegi parancsra ált be egy hátor-
szágot átfésülő egységhez, nem is látott igazi ellenséget 
a bolond háború további pár évében. Azt beszélték, az 
egészről a mágiahasználók tehettek, még a valóságot is 
megbolondították praktikáikkal, olyannyira próbáltak 
felülkerekedni ellenfeleiken. 
A háború vége se megnyugvást, se békét nem hozott, 
előbbit a család eltűntének, utóbbit foglalkozásának 
köszönhette. Nem lelte azonban örömét a fegyverforga-
tóknak kínált munkákban, testőrködni, a nyugati pusz-

tákon karavánokat kísérni túl egyszerű, túl békés feladat 
volt Malanornak. Szinte kereste az őrültebbnél őrültebb 
kihívásokat, míg kalandozók oldalán találta magát, és ősi 
kincsek után, nevenincs megbízók aranyaiért tette koc-
kára az életét. Magának se vallotta be, hogy tán nem is 
tiltakozna, ha egyik útja utolsónak bizonyulna. A meg-
becsülést már nem a Herceg nevében parancsnokoló 
tisztektől, csak a bárdokat hallgató csőcseléktől kapta, 
a lányok szerelme is csak addig tartott, míg az aranyak 
el nem fogytak. Csak keserűen nevetett magában a jö-
vendőmondó asszonyon, aki annak idején, Masgar alsó-
városában pár rézkoronáért még nagy dolgokra találta 
hivatottnak. Két társa kísérte csak el mindenhová, apja 
kardja, és a család ősi karom-medálja.
- Pontosan ilyen emberekre van szükségem. Jelentette 
ki a kékköpenyes, majd belekortyolt a borába. Malanor 
orvul szemügyre vette ujjasa alól kicsillanó láncingét, a 
jobb oldalán lógó hosszútőrt, és a nyakában függő Arel-
szimbólumot is.
- Miért nem hívod a sajátjaidat? – érdeklődött Malanor, 
most, hogy leültek, ismét érezni kezdte az elfogyasztott 
szesz súlyát. Beszéde kásásabb, szavai egyszerűbbek vol-
tak, mint szerette volna, ám ahhoz már túl fáradt volt, 
hogy javítani akarjon, vagy tudjon rajtuk. 
- Nem szolgálok már a gárdában. – felelte egyszerűen 
a kékköpenyes, és valóban, jobban megnézve hiányoztak 
róla a rangjelzések. Ám még a bukott kékköpenyesek is 
túl büszkék voltak iskolájukra, hogy ne hordják az észa-
kon megbecsült ruhadarabot, mely megbízható, és fe-
gyelmezett munkaerőt, és képzett harcostársat jelentett. 
– És nem is gárdistákra van szükségem. A megbízóm 
arannyal fizet, a parancsnok én leszek, és a karaván, me-
lyet kísérni fogunk, az Elátkozott Vidékre készül. - 
Pontosan tudta, milyen sorrendben tálalja a feltételeket, 
hogy fokozatosan felkeltse Malanor érdeklődését. A 
vörös hold még nem telt ki, mire Malanor Galaw, egy 
dagadó erszénnyel, tucatnyi fegyvertárssal és egy man-
dulaszemű, a férfiakat és a tőrt ugyanolyan jól kezelő
szeretővel gazdagabban útra kelt.

A vessző támadó kígyóként szisszenve érkezett, az el-
lenkező oldalról. A bozótot figyelték, nem csak táma-
dók után kutatva, itt maguk a növények is veszélyesek 
voltak. A vidék eddig sem volt sem kegyes, sem elnéző 
velük szemben. Az első áldozatot egy fa szedte, a hátát a 
törzsének vető harcosnak felfogni sem volt ideje, mi tör-
ténik, amikor egy inda a magasba rántotta. Hogy azután 
még jó pár kösse gúzsba, akár egy szégyenpadra ültetett 
tolvajt. A fakó napfény rendre furcsa árnyékokkal festet-
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te meg a vidéket körülöttük, de a hangok rosszabbak 
voltak. Egyik este egy század masírozott el mellettük, 
tisztán hallották. Soha nem tartotta még vissza ilyen 
sokáig a lélegzetét. Avnosnak, az ereni kékköpenyesnek 
nem kellett nyugalmat parancsolnia, ezen a vidéken, 
melyet a tudós fők szerint a kyrek háborúi és Orwella 
átka formált ilyenné, még az állatok is vezényszó nél-
kül kushadtak, ha veszély közeledett. Az pedig mindig 
közeledett. Barátságtalan vidék, mondogatták a zsol-
dosok. Nem, barátságtalan egy részeg, aki elől megpró-
bálják elszedni a félig telt kupáját. Ez a vidék ellenséges 
volt, mintha az utolsó fűszál is rájuk haragudna, s vala-
mi olyanért akarna bosszút állni, aminek az emlékét is 
elfeledték már. 
Most is a bokrokat nézték, a nyílt mezőről nem sejtet-
tek támadókat. Malanor a mandulaszemű nő feladatát 
vette át, amikor azt varjak, nagy, meg erős, de mégis 
csak varjak tépték szét a szemük láttára, amikor túl 
messze merészkedett a karavántól, letérve útjukról, és 
egy szirt tetejéről vette szemügyre a vidéket. A kék-
köpenyes, akinek a vidék határának keresztezése óta 
nemigen kellett fegyelmezéssel foglalkoznia, megtil-
totta az íjászoknak, hogy lőjenek, nincs annyi vessző a 
világon, és egyébként is mindegy már. Malanor sajnálta 
a tiadlanit, forró ölénél csak különleges illatát szerette 
jobban, de a háborúban megtanulta, mikor nem tehet 
semmit, és hálás volt a fekete madaraknak, amiért fül-
sértő károgásukkal elnyomták a nő halálsikolyait. A 
három szekér és a lovasok gyorsan odébbálltak. Eddig 
mindig időben. 
A három bölcs, akiket kísértek, és akik furcsábbnál 
furcsább hóbortjaikkal keltették fel érdeklődésüket, 
mindig hallgattak a medvetermetű kékköpenyesre. 
Egyedül saját szakterületükbe nem tűrtek beleszólást. 
A magas, amelyik mindig kék kendőt viselt a nyakában, 
melyet arca elé húzott olykor, görbe sarlójával metszett 
le mindenféle növényt, ágat, termést, levelet. Hol bottal 
piszkálta üvegcsébe őket, hol finom szövet és falapok
közé tette préselni. Mindenki gemarasnak szólította, 
azt mondták, ez Sigranomóban olyan, mint a száznagy 
a gárdában. A kopasz mindig egy tálat nézegetett, fur-
csa műszerekkel keresgélt, tájékozódott egész nap, tér-
képeket elemzett és rajzolt, ő monda meg mindig, mer-
re is menjen a karaván. Különösen éjszaka volt aktív, a 
csillagokat fürkészte és mindenféle rajzot készített ró-
luk, néha halálra rémítve az őröket botorkálásával. Ál-
lította, időnként más csillagokat lehet innen látni, mint 
otthonról. Harmadikuk állandóan jegyzetelt, lapokat 
írt tele. Folyamatosan cserélte a tollakat és a tintát, a 

kísérők már fogadásokat kötöttek, hogy melyik fogy el 
legközelebb. Írótáblájával aludt, tinta és papírszagával 
Malanornak az egykori másolóműhelyt juttatta eszébe, 
amely mellett minden nap elhaladt hazafelé. Mindany-
nyian tudták, hogy veszélyes vidékre jöttek, ám, ahogy 
ők mondták, a tudomány áldozatokat követel. Az ő dol-
guk, hogy ezek közül az áldozatok közül minél kevesebb 
származzon most az ő karavánjukból. 

Az ereni Balver, a kard és az ostor, no és a kártyák szak-
értője most csatlakozott ezekhez az áldozatokhoz. A 
vékony nyílvessző átütötte a nyakát, s noha nem feltét-
lenül kellett volna emiatt még meghalnia – bölcseink 
hatékony gyógyítónak bizonyultak, és nem fukarkodtak 
a különleges főzetekkel sem – ami ezután történt, az el-
len nem volt orvosság. A nyílvessző hegye ugyanis két 
oldalra hajlított pengévé laposodott egy szemvillanás 
alatt, majd az alig látható, vékony kötél megrántásakor 
egyszerűen lemetszette a lovas fejét. Ekkor ocsúdtak a 
többiek, s mire a fiatal harcos teste a sárba toccsant, már
mindenki kezében fegyver volt. Leugráltak a lovakról, 
hogy alacsonyabbak legyenek, az íjászok célt kutattak, 
és a szekerek fedezékébe húzódtak. Gyorsítani és el- 
szelelni, a sár miatt esélyük sem lett volna. A bölcseik is 
kijöttek a ponyvák rejtekéből, ők a doraniaktól általában 
megszokott fennhéjázást félretéve igen készségesen se-
gítették a harcosokat különleges tudományukkal. 
Megelevenedett a környék. A bokrokból emberek – vagy 
legalább is akként kinéző – alakok ugrottak ki, noha 
eddig nyomuk sem volt ott, és a karaván felé ugrottak. 
Többre nemigen volt szükségük, hogy elérjék az elsőket. 
Malanor felé egy kő repült, ökölnyi nagyságától csak 
egy csattanást várt, ám meglepődött, amikor a kő a le-
vegőben szétnyílt, és erős fémhálóként borult a lovasra, 
tehetetlenségre kárhoztatva, miközben egyre inkább be-
legabalyodott. Lova pár pillanattal később dobta le a há-
táról, és a harcos inkább ugrott, amennyire tudott, mert 
ebben az állapotban nem ülhette volna meg rendesen a 
megvaduló hátast, nemhogy úrrá legyen rajta. A bokáját 
még így is csúnyán meghúzta, és a sárba toccsanva el-
csúszott. Mellé egy társa hanyatlott, nem látta, mitől, 
de ő már nem mozdult többé. A lovak is hullottak, a 
támadók – fekete bőrű, majdnem meztelen emberek 
– nem kíméltek senkit sem. Az egyik dorani akaratából 
egy támadó pillanatokra a sárba fagyott, ám a magiszter, 
akiről máskor lepattantak a támadók fegyverei, világító 
hegyű hajítódárdától átjárt mellkassal zuhant el. Avnos 
két fegyverrel küzdött, kék köpenye lomha hullámok-
ban követte mozgását. A fekete, sima bőrű támadójának, 



15

akinek színe a bokrok haragoszöldjéről sötétült be, elké-
pesztő gyorsasággal és hajlékonysággal tért ki előle. Vál-
la szinte súrolta a földet, ahogy elhajolt egy védhetetlen 
szögben érkező kardcsapás elől, a kezében tartott kötél 
szemfényvesztő gyorsasággal tekeredett az ereni alkar-
jára, és a végén süvítő, arasznyi penge fémeset csattan-
va szaladt félre az ereni oldaláról. A kékköpenyes nem 
támadhatott többet, a fekete démon olyan furfangosan 
csavargatta, húzta a kötelet, hogy Avnos ne érhesse el, a 
kötél végén lévő penge pedig ezúttal a férfi arcára, majd
visszakanyarodva a torkára húzott mély, vöröslő árkot. 
Malanornak a tiadlani vándortáncosokat juttatta eszébe 
ez a hajlékony, fürge mozgás, ahogy a háló rángatása 
közben kénytelen-kelletlen szemügyre vette támadói-
kat. Ezek azonban nem tiadlaniak voltak. Nem is em-
berek. Szőrtelen testüket mindössze egy sáros ágyékkö-
tő fedte, fejükön tarajszerű csontkinövés éktelenkedett, 
akár egy aszisz centúrió sisakjának végigfutó tolldísze. 
Arcuk csontos volt, szemöldökcsontjuk előrenyúló, sár-
gán világító szemük nagy, tűztől csillogó. A veszett kí- 
gyóként csapkodó kötél most Avnos nyakára tekeredett, 
támadója közelebb rántotta, hogy a következő pillanat-
ban a fejét éktelenítő csontkinövéssel az arcába fejeljen, 
majd a következő, ugrással egybekötött rántást követő-
en a péppé zúzott orrú kékköpenyes a sárba hanyatlott, 
az egyik penge tarkójába csapott. A másikat a fekete 
férfi – ha az volt egyáltalán – suhintotta oda a másik
oldalról. Nem adott esélyt az ereninek. 
Mire Malanor kivergődött a hálóból, már a fél karaván 
halottan feküdt a sárban. Akár ha rókák szabadulnak a 
tyúkok közé, úgy aprították őket halomba ezek a kígyó-
mozgású démonok. Hangos csattanással hasadt meg a 
valóság szövete egy helyen közöttük, hogy tüzet okád-
jon a jelenbe, és robbanva vesse őket odébb. A fekete 
támadók szinte egyszerre fogtak talajt, artistáktól látott 
gördüléssel termettek talpon ismét, a tűz nem sokat ár-
tott bőrüknek. Malanor újra két lábon állt. Egyik társát 
egy kétpengéjű lándzsával hadonászó férfi szorította
hátra. A vértes haonwellire úgy záporoztak az ütések, 
hogy védeni is alig győzte őket, csak pillanatok kér-
dése volt mikor hibázik. Támadója veszettül pörgette, 
forgatta fegyverét, hogy szemmel alig lehetett követni. 
Malanor nem ért olyan gyorsan oda, a vértes nyakát, 
majd röviddel utána karját, és arcát érték a vágások, a 
harcos vért prüszkölve esett térdre, majd egy köríves rú-
gás nyomán a sárba hanyatlott. A fekete démon már ug-
rott is tovább, fel az egyik szekér bakjára, közben jutott 
ideje még a lovakba is döfni egyet-egyet. A lovak nyik-
kanva csuklottak össze. Malanor utána akart szúrni, ám 

egy másik támadóval kellet szembenéznie, a viperamoz-
gású férfi tűzben égő sárga szemeit rá meresztve zárta el
az útját, nagy, szöges pengéivel pedig már csapott is. 
Malanor alig kerülte el az első csapást, máris támadott, 
az apjától tanult csel csak meglepi ezeket, akárkik le-
gyenek is. A fekete férfi védte is a védeni szánt elterelő
csapást, és elfordult a pengével, pont, ahogy számította. 
A kés előröppent az öv hátsó részére fektetett hüvelyből, 
és az egyáltalán nem becsületes, de még csak nem is di-
cső mozdulat végén a fekete bőrnek feszült. Nem szúrta 
át, megkarcolta csak, lesiklott róla. Malanor az illeszté-
seket kereste, ám csalódottan állapította meg, hogy a fe-
kete bőr az, amely ennyire kemény, amelyről egy hárító 
csípőfordítás hatására így lesiklott a kése. Vissza akarta 
rántani kardját, ám valami nem engedte. Ellenfelének 
fogazott pengéje körbefolyta, foglyul ejtette az övét. Az 
apja kardja fémtől ölelve meredt a magasba, amikor pe-
dig megrántotta, a fekete férfi engedett neki. Az ereni
hátralépett, ám leengedni kényszerült kardját, melynek 
pengéjéhez hozzáolvadt a nagy, szöges kard. A jócs-
kán megváltozott súly megzavarta a mozgását, hátrálni 
kényszerült. Nem akarta eldobni kardját, ösztönösen 
kaparta le késével az ellenség furcsa és nehéz fegyverét. 
Csak akkor döbbent rá, mekkorát hibázott, amikor a kést 
is körülölelte a szöges kard fényes, lassan hullámzó anya-
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ga. Meglepődését társai halálsikolyai festette alá. Nem 
maradt ideje gondolkozni, mi lehet ez, mert reccsenve 
érkezett arcába támadója másik fegyverének nyele, és 
alig kiáltott, amikor egy kemény rúgástól kiszaladt a 
tüdejéből a levegő. A fekete férfi megpördült, félelme-
tesen harmonikus mozdulattal, mint aki erre született 
suhintotta meg sarlópengéjét, és felmetszette az ereni 
hasát. Körben a szekérponyvák szakadtak, a fekete 
bőrű, kígyómozgású démonok vágásai nyomán sokat 
próbált harcosok buktak cuppanva a sárba.
Malanor melegséget érzett, elengedte fegyvereit – vagy 
azok maguktól estek ki kezéből? – és térdre rogyott. 
Kezét a sebhez kapta, és ijedten azonosította, hogy 
ami eddig a hasában volt, az rengeteg vér kíséretében 
igyekszik kifelé onnan. Látta két társát elhanyatlani, 
miközben őt még nem érte el a halál, szeme előtt ho-
mályos lett a kép, hátradőlt, majd megakadt valamiben. 
Jobbján a sárban fekvő kékkendős magiszterre ismert, 
párosukat beterítették a mindenfelé szétszóródott üve-
gek, növények és termések. 
Malanor laposat pislogva készült a halálra, amikor 
egy fekete penge állapodott meg a levegőben, hibát-
lan fejmagasságban. Az azt markoló hamubőrű ember 
megállt, sárga szemeivel érdeklődően kutatta Malanor 
arcát. A penge rezzenetlenül feléje mutatott akkor is, 
amikor egy fekete kéz nyúlt ki, és a nyakában kezdett 
matatni. – Vedd el, és ölj már meg... gondolta kínlódva 
az ereni. A penge azonban nem csapott le, és nem szúr-
ta át a koponyáját olyan könnyedséggel, ahogy a töb-
biekkel végzett eddig. Elcsendesedett a vidék, a fekete 
férfiak, kíméletlenül végeztek az utolsó haldoklóval is,
noha nem sok dolguk akadt, a sebesen lecsapó furfan-
gos pengék szinte csak halálos sebeket osztogattak. 
Többen odagyűltek köréjük, a cuppogó sárban is hang-
talanul lépve. Ijesztőek voltak. Furcsa volt szőrtelen 
testük szaga, furcsa, hogy némák voltak, nem beszél-
tek, csak jelekből értették meg egymást. Malanor csak 
most fogta fel, hogy amiket a harc közben érthetetlen 
kalimpálásnak vélt, valószínűleg jelbeszéd volt. Eldőlt 
volna, ha egy fekete kéz meg nem ragadja. Erős volt a 
szorítása, mint egy kovácsmesternek. 
A fekete férfi sárga szemei nagyra nyíltak, úgy vizsgál-
ták őt. Szája mozgott, reszelős hangja most szavakat 
formált. Malanor érzékei kiélesedtek, a várt halál el-
maradása visszarántotta a kábulatból a valóságba. Fél 
kezével hasát tartotta, a másikat alig érezte az ujjak sa-
tuszorítása alatt.
- Quassuqar. - szűrte a férfi hegyes fogai között a fur-
csa hangzású szót. Malanornak semmit nem mondott, 

nem erv volt, az biztos, más nyelveket meg nem be- 
szélt. Az ő szeme akkor nyílt nagyra, amikor tekinte-
tét elszakítva támadójáétól, jobban szemügyre vette az 
előtte gugoló szerzetet. Az emberszerű lény fekete bőrét 
ugyanis érdekes jel díszítette. Az arcon egy ragadozó 
madár lába volt, hat karommal beleégetve a fekete bőr-
be. Malanornak fogalma sem volt, mit jelenthet ez, hogy 
kerülhet a Galaw család ősi lunír nyakékének mintázata 
egy elátkozott vidéki vadász bőrébe égetve. Gondolatai 
egymást kergették, akarata az ájulással küzdött. Nem 
tudta, hogyan lehetne megakadályozni, hogy a fekete 
férfi elvegye tőle örökségét, vagy akár azt is, hogy meg-
ölje. Ám, pillanatok múltán rájött, a fekete lény egyiket 
sem akarja tenni. 
Reszelős hangján újabb szavakat mondott, de Malanor 
ezeket sem értette. A férfi tágra nyílt szemével a tekin-
tetét kereste, hegyes fogai között kilógott szürke nyelve, 
akár egy lihegő kutyának. Malanor Galaw csak évekkel 
később értette meg, hogy egy ragadozónál ez a sebezhe-
tő póz a bizalom, az ártani nem akarás jele lehet. 
A fekete kezek fürgén rakták sorba a szétgurult üveg-
cséket. Egyik termés a másik szárhoz, egy levél a töb-
bihez került. Közben, ha a férfi szükségét érezte, rövid
magyarázatot fűzött hozzá. Olykor testének egy-egy 
pontjára mutatott, máskor heves mozdulatokat tett. 
Malanor nem igazán követte nyomon a tudós gyűjtöge-
tését, de emlékezett néhány jellegzetes, érdekes termés-
re, ám ő egészen máshogyan képzelte el a párosításukat, 
mint ahogy a fekete férfi végezte. A sárga szemű még
perceken keresztül magyarázott, ujjával a sárba rajzol-
va. Malanor meg sem próbálta megérteni. Végül, a férfi
felkapott egy zöld burkú termést, egy csapással ketté-
vágta, és magját, ami nagy és sárga volt, a szaga pedig 
az enyvére emlékeztetett, az ereni ajkai közé tuszkolta. 
Malanor nem próbált ellenkezni, lenyelte, később akkor 
sem próbált ellenállni, amikor sötét köd ereszkedett a 
szeme elé, és a világ hangjai, szagai, fényei megszűntek 
számára. 

Gemaras Malanor Galaw vagyok, a Sigranomói egye-
tem növénytani professzora, itt, közöttetek, a rangom 
arash, ám ti valószínű, inkább malutusnak emlegettek 
majd. Nem is reménykedtem, hogy botot szerezhetek, 
amikor felvételemet kértem, de az elérhető tudás meg-
érte a tanulást, és a fiatal társak gúnyolódását is. Va-
rázsló nem vagyok, ám tudós, a növények szakértője, az 
egyetem oktatója igen. Psz. 3467-ben, gyermekfejnyivé 
szűkült belső szervekkel, kúszva hagytam el az Elátko-
zott Vidéket, mármint azt, ami még hátra volt belőle, 
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mert megmentőim ugyancsak a széléig juttattak. Hogy 
nem véreztem el közben, és hogy volt erőm megtenni, 
egyaránt a fekete alakoknak és a belém tuszkolt mér-
geknek tulajdonítom. Jókora zsákom tartalmának nagy 
részét, az Elátkozott Vidék különleges, ritka és gyakran 
veszélyes növényeit, megmentőim, fuvarosaim és orvo-
saim kifizetésére kellett elherdálnom, ám az emlékek,
az élmények megmaradtak. Tizenkét évet tanultam a 
Sigranomói egyetemen, s lassan megedzettem elmé-
met, hogy hatalma öregedő karoméval vetekedhetett. 
Birtokába kerültem a formuláknak, melyekkel az em-
lékek az utolsó szóig pontosan felidézhetők, és a tudás-
nak, mellyel a kyrek ősi nyelve megérthető, és lejegyez-
hető. Megértettem, hogy a quassuqar árnyékban járót 
jelent, és a történelmet tanulmányozva azt is, hogyan 
kerülhetett megbecsült medálom mintázata egy feke-
te bőrű, Orwella átkát hordozó emberre. Újabb évtized 
telt el, mire az erigowi egyetem megbecsült botaniku-
sává váltam. Ekkor kerültem ide, Doranba, hogy tanul-
mányaimat folytathassam, ám tudtam, varázslóvá nem 
válhatok, nem is ez vonzott a város belső falai közé. Itt 
folytathatom azt a küldetést, melyre a vérem kötelez, s 
melyre az istenek – vagy valami náluk is hatalmasabb? 
– akaratából rendeltettem. Többször tértem vissza az 
Elátkozott Vidékre, noha vigyáztam, soha ne kísértsem 
újra sem a szerencsémet sem az istenek jóindulatát, 
melyből sokan egyszer sem kapnak.
Őseim a kyr On Hassyl Ház, másként a hat fegy-
ver háza, mely kiváló harcosokat adott Enrawellnek, s 
zászlaján hatkarmú saslábat lengetett az óidők szele, s 
az Ötszázéves háború viharában veszett el. Az utamat 
Ahart On Hassylnak, a neves harcosnak és hadvezérnek 
köszönhetem, aki a Pe. 3012. esztendő meleg évszaká-
ban, a Dal hónapjában vezette kis csapatát a háború té-
pázta Rualanba, a Tinolok lánca közé, s vissza nem tért 
többé. Vagy ha nem neki magának, hát leszármazottai-
nak, kik csúf ösztönlényként is megőrizték a vér szavá-
nak erejét. De Házunk teljesítette feladatát, a felderítő 
értékes tudást juttatott haza. 
Hogy mióta? Lassan két évszázada. Igen, eltalálta, egy 
különleges keveréknek köszönhetően, amelyhez kilenc 
növényre van szükség. Nem, nem mind, csak hét terem 
belőle ez Elátkozott Vidéken. Most semmiképp. Amint 
túlesnek a Beavatás szertartásán, amint jogot szereznek 
arra, hogy belépjenek a belső könyvtárba, megismerhe-
tik maguk is, ha még akkor, a számtalan egyéb, és talán 
értékesebb tudás között is érdekelni fogja még önöket 
ez a recept. Mert az istenek törvényeit kijátszani, elo-
dázni lehet, megszegni nem. A hosszú öregségért ne-

kem először az ízek, később a színek, majd a fény elvesz-
tésével kellett fizetnem, mára pedig lassan a tapintásom
sem működik úgy, ahogy régen. Azért a hat karmot még 
érzem itt, a medálon. A lúdtollra meg már nincs szüksé-
gem, csak értő fülekre. Még egy ideig.
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Erume Heron naplója
VII. Vissza az Elátkozott Vidékre

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának első 
napja

Erigow hercege ma fogadott. Hatalmas vacsorát ren-
deztek a tiszteletemre, ahol különlegesebbnél különle-
gesebb fogásokat szolgáltak fel. A nemesség bármeny-
nyire is megveti Toron múltba tekintő politikáját, a 
gyökerektől nem tud elszakadni: a levesek, az ízletes 
halfogások mind-mind kyr hagyományok szerint ké-
szültek, azaz erősen fűszerezték őket. Rengeteg zsá-
lyát, bazsalikomot és kaprot használtak fel a főzéshez. 
A főfogás borjúhús volt, ezt napokig babérleveles és 
turbolyás olajban pácolták. Ez utóbbinak egészen érde-
kes illata van, talán az ánizsra hasonlít leginkább.
A vacsora alkalmával lehetőségem nyílt elbeszélgetni 
a herceggel, akit nagyon kellemes embernek ismertem 
meg. A modora és a tartása a fehérhajú nép régi nagy-
jaira emlékeztet, ugyanakkor igen haladó gondolkodás 
jellemzi. Tájékozottsága és műveltsége – úgy gondolom 
– párját ritkítja, és igen nagy érdeklődést tanúsít bármi 
iránt, ami mindezt gazdagíthatja. Így hát kihasznál-
tam az alkalmat, és meséltem neki a dwoonoknál és az 
ilanoriaknál tett látogatásomról. Meglepődött, hogy 
Toron hadereje ilyen rövid idő alatt képes volt megerő-
södni a legutóbbi zászlóháború után, és újra támadja a 
határmenti településeket. Megemlítettem neki, hogy 
magam is állandóan kutatok és próbálom jobban meg-
ismerni mind szövetségeseink, mind ellenségeink kul-
túráját és történelmét. 

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának hatodik 
napja

A herceg volt olyan nagylelkű, hogy engedélyezte az 
erigowi könyvtárba való belépésemet, így napok óta 
itt töltöm az időmet. Megpróbálok olyan leírások, te-
kercsek vagy kódexek nyomára bukkanni, amelyekben 
szó esik népünk múltjáról vagy magáról a lantról. A 
könyvtáros igen segítőkész, még a Legendák Tornyából 
is elhozta a kutatásaimhoz szükséges köteteket. Sajnos 
a legtöbbet vissza kellett küldenem, mert olyan ókyr 
nyelven íródtak, amelynek a fordításával nem boldogul-
tam.  

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának tizenegye-
dik napja

Az egyik kódexben egy érdekes feljegyzést találtam: A 
lantot kyr források a Hatodkor elátkozott századaiban 
említik először. Az írnok szerint olyan kopások és vé-
setek találhatók rajta, amelyeket népünk a legdicsőbb 
korokban használt, húrjai pedig mágikus tulajdonsággal 
rendelkeznek. A lantkészítő mester évtizedekig dolgo-
zott rajta, nevét azonban ennyi idő elteltével lehetetlen 
kideríteni, így leszármazottait sem tudom megkeresni, 
hogy a nerissa felől érdeklődjek. 
A lant anyagát tekintve tiszafenyőből és lucfenyőből ké-
szült, a kulcsokat pedig szilvafából faragták. A jegyzetből 
az is kiderül, hogy a hangszert a legkiválóbb muzsiku-
soknak sem sikerült megszólaltatni, ezért Toron császára 
a II. Zászlóháborút követően Erigow hercegének aján-
dékozta. A lant ezután sokáig a Legendák Tornyának 
egyik látványossága volt. P.sz.: 2885-ben Unnamaliar, 
Sirenar egyik rehynnje a nyolcadik Vörös Lobogó hor-
dozójává vált, ennek tiszteletére a nagyherceg visszaadta 
a nerissát az elfeknek. A lant további sorsa ismeretlen, 
egyetlen kyr vagy északi forrás sem említi. 

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának tizen-
hetedik napja

Egy sárgára kopott papiruszon rátaláltam az egykori 
Rualan tartomány térképére. A készítők Orwella mocs-
kos jelképével, a fekete kígyók ölelte szívvel jelölték meg 
az egyre szaporodó templomok és szentélyek helyét. A 
legtöbb a Tinolok bércei között húzódott meg, de talál-
tam egyet, amely közel esett az egykori anyr székhely-
hez, Charyshoz, vagy ahogyan a háború után nevezték, 
„Orwella szívéhez”. A területet ma erdő borítja, és egy 
patak is van a közelében, éppen úgy, ahogy álmomban 
láttam. Megkértem az egyik novíciust, hogy készítsen 
másolatot a térképről.
Folytattam a kutatást, de a templomról csak hevenyé-
szett leírások készültek. Építését a császár ikertestvére, 
Reigh-En Zerdal rendelte el. Egykor ötszögletű, to-
ronyforma épület volt, melynek alsó része a föld alatt 
húzódott. A főhajót úgy tervezték meg, hogy a szer-
tartások a felső, míg az áldozatok bemutatása az alsó 
szinten akár egy időben is folyhatott. A koponyákkal 
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kirakott szentély volt a mágiaforrás központi eleme, de 
a leírás szerint a templom külső falát borító rúnák is 
fontos szerepet játszottak a védelemben. A kőlapok bel-
ső részén kitapogatott mozaikokról csupán kevés leírást 
találtam. Ebből arra következtetek, hogy talán későbbi 
korok emlékei lehetnek. A templomot azóta már több-
ször kifosztották, és több expedíciót is vezettek oda, de 
ezek egy része sosem tért vissza. Az utolsó fél évezrede 
indult útnak, a híres történész, Ercasse Hórea vezette. 
Feljegyzéseiben megemlítette a mozaikokat, de nem 
szentelt nekik különösebb figyelmet. Egyfajta játékhoz
hasonlította őket: az apró elemek elmozdíthatók és ere-
deti formájukban a Kárhozat Asszonyának szent szim-
bólumát ábrázolják.

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának hu- 
szadik napja

Az egykori rualani orwellánus szektákat talán még na-
gyobb titok lengi körül, mint magát a Kyr Birodalom 
gyöngyszemének nevezett tartományt. Kyr forrásokra 
hivatkozva megemlítik, hogy rövid idő alatt szaporod-
tak el a területen, és kezdetben nem csak az anyrokkal, 
hanem egymással is harcban álltak. Azt követően, hogy 

a tartományban Orwella hite hivatalos vallássá vált, egy-
fajta laza szövetséget kötöttek egymással, hogy képesek 
legyenek visszaverni a császári csapatok támadásait.
Az álmomban látott templom a kyr istenek megcsúfo-
lására épült közvetlenül az anyrváros mellett, és az egyik 
legjelentősebbé nőtte ki magát. Orwella főpapnője is 
ide gyűjtötte össze híveit, hogy azután a Pusztítók ellen 
küldje őket. A neve ugyan nem szerepel a dokumentu-
mokban, de bizonyosnak mondható, hogy a háború ide-
jén hatalma még inkább megnövekedett. Egyes tekers-
csek homályos utalásokat tesznek arra, hogy magával az 
istennővel is állandó személyes kapcsolatban állt, mások 
pedig tudni vélik, hogy ő maga idézte meg a Kárhozat 
Asszonyát. A főpapnő halála ugyan súlyos csapást je-
lenthetett az egyre erőszakosabban terjeszkedő új val-
lásnak, utódja azonban méltónak bizonyult a helyére. 
Folytatta az élőholt orkok és goblinok felfegyverzését 
és a vérmágia segítségével olyan hatalomra tett szert, 
amelyről elődjei álmodni sem mertek. A kísérletezés-
hez nem csak a sebesült kyr katonák testét használta fel, 
hanem más fajok egyedeit is elfogatta és megkínoztatta. 
Az áldozatok között találunk elfeket, törpéket, sőt, el-
korcsosult aquirokat is.  Az erigowi leírások alapján úgy 
gondolom, hogy Toron könyvtáraiban sokkal gazdagabb 
tudásanyag áll rendelkezésre, de ezekhez szinte lehetet-
len hozzáférnem a két nép között fennálló ellentétek 
miatt.

P.sz. 3522. Kyel két párja, Akarat hónapjának husza-
dik napja

Vendéglátónk, Arquen Karion, aki maga is kedveli a 
messze földről érkező bárdok látványos illúziókkal kí-
sért játékát, azzal lepett meg, hogy meghívta a palotába 
Líren Elyea-t. A gyakran Erigowba látogató elf zenész 
olyan régen hallott dallamokat idézett fel fuvolajátéká-
val, amelyek teljesen feledtették velem a gondokat és az 
elmúlt napok keserű emlékeit. Líren Elyea elmondása 
alapján soha nem járt Sirenarban, mégis olyan hű képet 
festett a madárcsicsergésben gazdag erdőkről, az ezer-
színű virágok borította mezőkről, a zafírkék tengeren 
megcsillanó napsugárról, mintha maga is ott született 
és nőtt volna fel. Vándorlásai során eljutott Észak leg-
távolabbi szegletébe is, sőt, járt a messzi Erionban is. 
Történeteit rendkívül érdekesnek és elgondolkodtató-
nak találtam. 
Miután vendéglátónk visszavonult, megkérdez-
tem Lírent, hogy hallott-e már Glaer nerissájáról. A 
haonwelli először bizalmatlanul nézett rám, de miután 



20

elmeséltem neki az álmomat, beszélni kezdett:
- A nerissát Rehiarban, a harmadkorban készítette egy 
mester, akinek a neve örökre feledésbe merült. A hat 
húrpár mindegyikét egy-egy kalahorának ajánlotta, és 
az ő történetüket mesélte el. A hetedikbe Mallior bosz-
szúját hangolta bele, a bűnös népek ezért nem tudják 
megszólaltatni a hangszert. Mindenkit, aki megpró-
bálkozott vele, végül utolért a sereneyák bosszúja. To-
ron gonoszságával azonban ők sem boldogultak, ezért 
kivártak, míg a nerissa békésebb nép kezébe került. A 
lant megsínylette a császárság zenészeinek próbálkozá-
sait, mágikus ereje megfogyatkozott azzal, hogy a hú-
rok egy része elszakadt. Az erigowiak képtelenek voltak 
újakkal pótolni ezeket. A Sirenarral való új katonai szö-
vetség megerősítése érdekében a nerissát visszaadták az 
elfeknek. A híres lantkészítő mester, Rianthír Thavron
újrahúrozta a hangszert és egy új kórust is hozzáadott. 
Ez a pár azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy nem 
csupán a kalahorák tudását hordozza magában, de ké-
pes népünk elveszett lelkeinek történetét felidézni. 
- És hogy került ez az ereklye Glaerhez? – kérdeztem.
- Glaer a sereneyák egyike. A nerissát a sirenariak ad-
ták neki, miután különleges tehetséget mutatott a zene 
terén, és fogékonyságot a mágikus praktikák iránt. Ő 
ezzel segíti a szent bosszúállókat. A lantot azért hozta 
el hozzád, mert eddig nem sikerült a Rualanba veszett 
testvéreink nyomára bukkannunk. A te múltad azonban 
valamiképpen keresztezte az álmodban látott elf életét, 
így a nerissa megmutatta az ő történetét is.
- Akkor minden kutatásom hiába volt? A sereneyáknak 
nincs szükségük az én segítségemre ahhoz, hogy meg-
találják.
- A sereneyák csupán bosszút állnak a haláláért. Te vi-
szont megmentheted a lelkét – mosolyodott el szomo-
rúan Líren.
Beszélgetésem a haonwelli történetmondóval csak még 
több kérdést vetett fel, amelyekre mindenképpen vá-
laszt akarok találni. Úgy érzem, hogy ezeknek az ada-
toknak az összegyűjtése még akár hasznos is lehet a 
későbbiekben, bár be kell vallanom, elsősorban önző 
okok vezérelnek…

Adrin Heron
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Álnok kígyóvirág

Részlet Aldisorl Fenton naplójából. Doran kül-
dötte Az elátkozott vidék vizsgálatára indult útnak. 
Vizsgálatának célja, a Kitaszított kisugárzásának vizs-
gálata a természet flórájára és faunájára.

Ez egy rendkívül veszélyes húsevő növény. Az elátkozott 
vidék peremén talákoztunk vele. Hatalmas telepekben 
nőnek, 30-40 méteres kör alakú terület közepén egy 
körülbelül 2 méter átmérőjű bimbó ül, amelyet hason-
ló méretű levelek alkotta koszorú övez. A levelek alól 
a bimbóból 10-15 darab ember test vastagságú 30-40 
méter hosszú inda nő ki. A növény megközelítése nem 
okozott problémát, ugyanakkor a bimbótól való távo-
lodás a növényben támadási reakciót vált ki. Feltétele-
zésem szerint valamilyen féle primitív inteligenciával 
rendelkezik, mivel közel engedi magához az áldoza-
tokat, hogy a csapatból minél több kerüljön a számá-
ra elérhető területre, és minél kevesebbet riasszon el a 
támadásával. Mikor a csapat távolodni akar a növény 
csápjai megelevenednek, a karok körülbelül kétharmada 
a központ felé kezdi terelni a zsákmányokat. Közben a 
maradék le-lecsap a szélsőkre, illetve az esetleges me-
nekülőkre, kígyó módjára körbe tekerednek rajtuk. Az 
indák végein találató első szemlélésre láthatatlan ha-
sítékok mentén szétnyílnak, és egészben nyelik be az 
áldozataikat, akik egészen a bimbóig csúsznak benne. 
Egy inda mozgási sebessége körülbelül a futó ember 
sebességével egyezik meg, ami igen gyors mozgásnak 
felel meg tekintve, hogy az inda teljes hosszában képes 
felemelkedni a földről.
A növény elpusztítása rendkívül nehéz feladat, és nem 
vagyok egészen biztos benne, hogy ez lehetséges te-
kintve óriási méretét, és erejét. Fájdalmat látszólag nem 
érez, ugyanakkor a tüzet nem szereti, és erős hő hatástól 
visszavonulót fúj. Ilyenkor újra megmutatkozik primitív 
inteligenciája. A hővel védekező áldozatot villám táma-
dásokkal igyekszik ártalmatlanná tenni. Értem ez alatt, 
hogy nagy sebességű inda támadással elcsapni vagy az 
inda súlyával agyonnyomni. Mind két esetben az inda 
azonnal vissza is húzódik a hő elől. Hasonló reakció-
kat vált ki belőle a hideg hatás is. A rendelkezésünkre 
álló készletek és lehetőségek alapján mérgekre, tuda-
ti és érzelmi befolyásolásra érzéketlen. Szúró, és zúzó 
fegyverekkel szemben különösen ellenálló. Egy növényt 
közelítettünk meg a közel száz 100 fős csapatommal. 
A növény támadásában 20 emberem veszett oda, mire 

sikerült a 12 indájától megszabadítani. Szinte teljesen 
bizonyos vagyok benne, hogy ezzel a növényt nem pusz-
títottuk el, csak ugymond ártalmatlanná tettük. Ezeket a 
feltételezéseket arra alapozom, hogy a növény bimbója, és 
levágott indái továbbra is reagáltak a hőhatásokra. 
Az ártalmatlanná tett példányon folytattam kísérleteket. 
Az indák belsejében apró erős fás tüske szerű fogak sora-
koznak nagy összevisszaságban, amelyek a „lenyelt” áldo-
zatot a bimbó felé csúszása közben úgymond megrágják. 
Vagyis a áldozat puha szöveteit lehorzsolják és azok ott 
helyben megemésztődnek, és felszívódnak. Ezeket a já-
ratokat az indák belsejében erősen savas nyálka borítja, 
amely segíti az áldozat előre haladtát, és ezen felül emész-
tő nedveket is tartalmaz. A falban az izmokhoz hasonló 
szerveződésű nyövényi rost kötegeket találtam. 
A növény bimbója valójában egy hatalmas tároló teli 
emésztő nedvel. Ide jutnak azok a maradványok, melye-
ket az indák belsejében található fogak nem horzsoltak 
le. Meg kell jegyeznem igen kevés puha szövet jut el ed-
dig a pontig, leginkább csak a csontok. A Növény bimbó-
ja körül található levelek ártalmatlanok, és feltételezésem 
szerint hasonló funkciót szolgálnak, mint a hagyományos 
növények levelei. A bimbó a földön támaszkodik 3 fás 
szerkezetű támasztó lábon, melyekből a gyökérrendszere 
kiindul. Ez igen nagy területet fed be, majdnem az indák 
végéig elér. Rendkívül vékony és finom szerkezetű. Köz-
vetlenül a legfelső talajréteg tetején található. Vékonysága 
ellenére nagyon ellenálló, nehezen szakad el, vágni vi-
szonylag könnyű. Értem ez alatt, hogy ásóval nem ütköz-
tünk akadályba. A gyökér hálózattól a növény környékén 
a föld olyan hatást kelt, mintha egy szőnyegen lépked-
nénk. Feltételezésem szerint nem tápanyag szolgáltatás 
a főbb feladatat a szomszédos növényeken végzett kísér-
letek arra engednek következtetni, hogy a növény ezzel 
érzékeli a zsákmány helyzetét.

Szaporodása, korlátai méretben és fizikai erőben isme-
retlenek. Táplálkozási szokásait tekintve nincs elkép-
zelésem arról, hogy a telep közepén élő növények hogy 
táplálkoznak. Sajnos mérete miatt, és szaporodási szokás 
ismeretének hiányában nem tudtam példányt elszállítani, 
de szöveteket tartósítottam belőle későbbi vizsgálatra.
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Számadás

Sokan, sokszor írtak, regéltek már az Rualanról, 
Orwella fekélyes lábnyomáról (bár egyes rossz mo-
dorú források inkább úgy gondolják, ülepével illette 
a földet…), Kyria végzetének tanújáról. Sokkal ke-
vesebben vették a bátorságot, hogy bemerészkedje-
nek ködös, meghúzhatatlan határai mögé. S bár ma 
is élnek a közelében mindenféle népek, viszonylagos 
békében, de az évszázadok során az áldozatok száma 
összeszámolhatatlanra duzzadt. 
Sokféle rémet festettek már le bestiáriumok méreg-
drága lapjaira, vagy a kocsmák, terek embereinek 
képzeletére, ami ott él, akarva-akaratlan, ezen az is-
tenektől elrugaszkodott helyen. Sok ártást, rontást 
jegyeztek fel, amik kiszámíthatatlan  csapdákként 
leselkednek a bemerészkedőkre. 
De kevesek értették meg, hogy bár az Elátkozott Vi-
déken mégoly sok medicína is kerüljön ki az ottani 
élőlényekből, mégoly sok fontos - vagy kevésbé fon-
tos - érték is vándoroljon a világ minden tájára, oda 
nem való senki más, kívülről jövő! Itt nincsenek jár-
ható utak, csak szerencsések. Nincsenek barátságos, 
vagy közömbös életformák, csak jóllakottak, és más 
prédára vágyók. De egy mindenek felett álló szabály 
van: ha egyszer átléped e vidék ezernyi küszöbének 
valamelyikét, akkor a kapupénzt előbb vagy utóbb, de 
behajtják rajtad.

A VAD (…) 

A mázsás test az iszamós földre dobbant, és sárcafran-
gokat fröcskölve vetődött elszalasztott prédája után. 
Dühös volt, vagy inkább csak bosszús. Ezek a kis, ide-
genszagú, zajongó lények szurkálják, s úgy rajzanak 
körülötte, mintha akarnának valamit tőle. De hát mit? 
Megenni? Ez a lehetőség szűk, ám ravasz elméjéből 
hamar tovaröppent. Csak megölni? Mindegy. Megtá-
madták, és ő elpusztítja őket. Egyébként is megtenné.

DILUIO ( szabad siedon, világcsavargó, újabban be-
szállító)

- Miért nem dől már ki ez a dög!? – nyüszíti Fasshab, 
miközben bukdácsolva iszkol a villámgyors bestia elől. 
Ha nem lennék elfoglalva a tűvető újratöltésével, talán 
egy halk kacajara is futná tőlem. De egyáltalán nem 
éreztem vidornak a helyzetet. Mindent számba vet-

tünk. Felkészültünk. A veszteségeink elhanyagolhatóak. 
Már az összes áru a ládákban, ketrecekben. Némelyik 
igazi rémálom, ahogy az elejtésük is az volt. Erre egy 
vén querda kifog rajtunk?
Hakim és E`kkul végre hurkot vettetek ennek a lon-
csos pokolkutyának a hátsó lábára. E`kkulnak kiment a 
karja, de tartották a dögöt. Én végre befejezem a töltést. 
Újabb három, arasznyi tű csapódik a pányvától egyre 
vadabb dög testébe. Azt mondta az a rohadt vajákos, 
hogy a bűvmérge letaglóz még egy kéntavakban pan-
csoló fattyú-gyíkot is. Fogalmam se volt, hogy mi az a 
faggyúgyík, de a bemutatója bízató volt. Hát a fellépés 
elég csúfosan alakul eddig. Minek hittem neki, hisz 
dzsad volt az anyaszomorító!
Mintha csendesülne. Mintha az amúgy némán küzdő 
Hakim sem csikorgatná úgy a fogát. Fashhab közben 
eltűnt, amíg a lövéssel bíbelődtem. Ha végre elnyugszik 
ez az átokfajzat, utánanézek, már csak hogy megmos-
sam a fejét, amiért ilyen gyáván viselkedett (ahogy bár-
melyikünk tette volna).
Hirtelen dől az oldalára a querda. Utolsókat morran, 
aztán csak hörög. Vagy szuszog? Kinemszarjale. 
Fellélegeztem. Biztos ami biztos, újratöltötöm a szer-
kentyűt, aztán utasítom a baromnagy dzsadot, meg a 
vállát fájlaló equasseli viadort, hogy az előkészített, erős 
hálóba fűzzék be a pányvákat, és rögzítsék az értékes 
árut. Magam megyek a táborba, ellenőrizni a helyzetet, 
előkészíteni a ketrecet. Gribbeli egykedvűen üldögél a 
zárt parázstartónál. Biztosra veszem, hogy nem csak a 
meleg, hanem az alvilági fények miatt is húzódott a na-
rancs fénnyel izzó rácsokhoz. Elég kísértetiesre festi az 
egyébként is gyerekriogató pofáját. Amilyen átkozottul 
jó vajákos, olyan nagy ripők. De megéri az árát. Az ál-
tala felrajzolt jeleknek köszönhetjük, hogy csak a ko-
molyabb bajoktól kell tartanunk ezen az elátkozott, de 
busásan jövedelmező terepen. A keleti óceánok legen-
dás orzó viharainak kistestvérei, időcsapdák, meg még 
temérdek nyavalya, amit nem értek.
Intek neki a fejemmel, nincs értelme csevegni, együtt 
dolgozunk már lassan egy évtizede. 
Innen már sima ügy. Nem vagyunk kezdők, tudjuk a 
dolgunk. A zsákmányt bekaszlizzuk, fel a tábort, és 
irány is Godora fenséges mezői felé, ahol csodaszörnye-
inket ámuló tömeg, és többnyire halál, minket pedig a 
jól megérdemelt munka aranyszín gyümölcsei várnak. 

FASSHAB (a sivatagi dögevő, akinek szimata viszont 
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gyakran hasznosnak bizonyul)

A kosimádónak most is jár a szája, igazságtalan. 
Méghogy elfutottam! Épp csak hagytam némi teret 
a két erős embernek, hogy legyűrjék azt a farkasbőrbe 
bújt divet. Ha nem az lenne a helyzet, ami, most nem 
pihenne az övemben a pengém. Igen viszket most is. 
De mégiscsak ő a vezér, ráadásul még az édes csengésű 
tallérokat is ő osztja ki. Már előre látom, hogy mennyi 
kelmét, fűszert, rabszolgát fogok venni pár év múlva, 
ha a mostani haszon Dzsah kegyelméből megsok- 

bérelek egy szobát egy fogadóban… Ki tudja mit hoz 
még a jövő!

YAFAQ ( Quassarmai óriás, kinek szíve a helyén, ám 
eszéről ugyanez nem mondható el.)

(…) Éhes vagyok. Mikor állunk már meg? (…)

GRIBELLI ( a siedon régi társa, warwiki boszorkány-
mester)
 
Jólesik ez a kis pipafű most, hogy már elértük a Rualani-
Sheral lábait. Nyugodtan hátradőlhetek, és élvezhetem a 
dohány füstjét, a napsütést, és az örökös készenlét nél-
küli semmittevést. Innen a kordé bakjáról nézve a naple-
mentét, langy alkonyban zötykölődve, nem is tűnik olyan 
borongósnak a világ, mint mestereim hangoztatták. Jó, 
persze épp most vittük vásárra a bőrünket néhány iga-
zán veszedelmes lényért, de megéri, és Ranagolnak tetsző 
módon túléltük. Még az a két homokzabáló, meg a pök-
hendi szépfiú is átvészelte.
Ezt megünneplendő, este, ha megállunk, főzök egy jóféle 
pásztor ragut, ahogy mifelénk szokás! Végre szedhetek 
friss fűszernek valókat, már nagyon hiányzik egy igazi 
étel a sok szárított hús, meg aszalt gyümölcs után. Van 
még némi lisztünk is, bár kissé dohosnak tűnt a szaga, de 
jó lesz. Elzavarom a félkegyelműt, meg a fajtársát, hogy 
kutassanak fel egy-két tojást, és már szaggathatom is a 
levesbe a tésztát! Majd’ egy hónap nélkülözés után feje-
delmi vacsora lesz! Meg egyébként is jól főzök…
  
 „A maroknyi emberből álló, de felfegyverzett karavánra 
egy napnyira az Ebora-tótól találtak rá. Már pár napja 
halottak lehettek, de nehezen lehetett megmondani, 
mert tetemeik csúnyán elcsafarodtak, valamiféle belső 
kórságtól. Valószínűleg éjjel, álmukban tört ki belőlük 
ez a gyapjas, zuzmószerű dolog, mert fekhelyeiken, bár 
kitekert pózokban találtuk őket. A később odaérkező 
magiszterek megállapították, hogy az étel volt fertő-
zött, amit be, és kicibáltak a Ragályföldekről. Lelkesen 
magyarázták egymásnak egy új faj-valami megtalálá-
sát. Bár ez nem tartozik ide. A vizsgálatokat lezárták, 
a holtesteket, meg az odabentről származó temérdek 
csúfságot mind magukkal vitték Godorába, azt mond-
ták, további vizsgálatra. 
Írattam ezt veled az Égi Fény 3544. évében, virághullás 
idején, Dreina asszony legyen hozzánk kegyes!”

szorozódik! No meg persze, Doldzsah is legyen hozzám 
irgalmas! Haza úton pedig kísérjen minket Galradzsa 
napszínű tekintete! Biztos, ami biztos.

E’KKUL (a déli arénák bestiáinak réme, megrögzött 
szoknyavadász.)

Fáj a vállam, hogy a fekete fene rágná szét azt a dögöt! 
De azért megjárja. Szép kis summát kapunk majd érte 
Erionban. Már három napja volt, hogy bezsákoltuk a 
khrii’de  ocsmányul bűzlő, magatehetetlen, byzon-nagy 
testét, és délnek vettük az irányt. S bár a vajákos belém 
töltött valami löttyöt, a kezemet még mindig nehezen 
használom. Amikor kérdőre vontam azt az ördögbérenc 
kurafit, az röhögve csak annyit kérdezett, hogy használni
is akarom még, vagy csak azt, hogy most ne fájjon. Meg 
hogy jó, ha fáj, legalább tudom, hogy megvan! Egyszer 
úgyis kinyírom. Egyébként se bírom már ezek között a 
szedett-vedett haramiák között. Diluio az egyetlen va-
lamire való a csapatban, de ő is csak egy minden hájjal 
megkent kupec, csak épp lovak, meg marhák helyett ré-
misztő fajzatokkal ügyeskedik. Egyszer úgyis megüti a 
bokáját. Ezután talán visszamegyek a jussommal a Hat 
Városba, és veszek egy tengerparti házikót. Vagy csak Wofthatar őrparancsnok, a Okadam nevű 

település kinevezett kapitánya
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