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Dölyfös Törpéhez címzett fogadót régről is-
mertem, utazók, nagyvilági figurák és kalan-

dozónépek kedvelt gyülekezőhelye, nem messze a
Kapuk Terétől. Magam is sokszor megfordulok itt,
ám azelőtt sosem gondoltam arra, hogy történetek
után kutassak. Ezt nagyon bánom, bizonyára
tengernyi érdekes adomát jegyezhettem volna fel.
Ám most már iszogatás közben fülelek is erősen,
hátha horogra akad egy izgalmas eset, amit érdemes
megörökíteni. Nem is kellett csalódnom, pár órán
belül gazdagabb lettem egy borzongató kalanddal.
Tőlem nem messze egy cingár férfi kortyolgatta
italát, beesett arcának kifejezése arról tanúskodott,
hogy lélekben valahol messze jár, de nagyon sz-
eretne visszajönni. Kardja, pajzsa volt, harcias alak-
nak látszott, keze mégis mintha félelemtől remegett
volna, ahogy a kupát szorította. Ráadásul arca is sá-
padt volt, egészen betegnek látszott – mintha csak
kísértetet látott volna. Észre sem vette a mellé lépő
alakot, aki szintén harcos benyomását keltette, bár
nála nem volt fegyver, csak láncinget hordott, felette
átalvetőt egy számomra ismeretlen címerrel. Az
érkező harsányan köszöntötte a vékony férfit, mire
az akkorát ugrott ijedtében, hogy kis híján kizuhant
a székből.
- A fene essen beléd, Ghonat! Még a lelket is kirázod
az emberből – dohogta, miközben összeszedte
magát.
- No, mi az, a gonosz dzsad bankárok megint
lenyelték a pénzedet, hogy ilyen ideges vagy? Hát így

kell köszönteni egy régi barátot? – fortyant fel a
másik, de hangjából érződött, hogy csak kajánkodik,
nem vette szívére a dolgot.
A sápatag harcos gyorsan bocsánatot kért és pótolta
mulasztását, majd rendelt barátjának is. Míg az italra
vártak, beszélgetni kezdtek arról, hogy mi történt
velük, mióta nem találkoztak. Ghonat rögtön arról
kezdte faggatni társát, hogy mitől ennyire feszült.
- Tudod, az utóbbi időben történt velem pár dolog,
ami erősen megviselt, és nem tudok szabadulni a
hatásuk alól – válaszolta a cingár.
- Meg is látszik rajtad, Fergan. Alig vagy árnyéka ön-
magadnak, mintha rontás emésztene.
- Azt hiszem, pontosan ez a helyzet, barátom –
mondta halkan Fergan. – Pontosan ez.
- Mibe keveredtél már megint? – kérdezte barátja
gyanakodva.
- Nem vagyok benne biztos, hogy jó lenne elmon-
dani bárkinek is. Olyan szörnyűségbe botlottam,
aminek nemigen van helye egy efféle napfényes tav-
ernában.
- De nem hordozhatod örökké magadban! Ha elfo-
jtod, magadba zárod a félelmeidet, előbb-utóbb el-
emésztenek.
- Ez Deman atya mondókája. És ha még azt is hozzáteszed,
hogy akarok-e beszélni róla, úgy éljek, fenékbe rúglak –
horkantotta Fergan, de a végén már mosoly ült a szája
sarkában és együtt nevetett barátjával. Eztán kis ideig
csendesen meren-gett, Ghonat pedig jól ismerhette, mert
nem szólt egy szót sem, mint aki sejti, hogy hamarosan úgyis

választ kap – jól
számított.
- Az imént
dzsadokat emleget-
tél, és nem jártál
messze az
igazságtól. Nem
értem magam sem,
hogy képesek újra
és újra rávenni,
hogy higgyek
nekik, aztán jól
átvernek.
- De a bankokban
nincsenek ször-
nyetegek – je-
gyezte meg Ghonat.
- Ha te tudnád, miket mesélnek az ibarai
bankokról… - sóhajtotta Fergan. - De nem, ezúttal
nem bankárok húztak csőbe. Ismersz, kíváncsi
ember vagyok, ha valami titokzatossal találkozom,
nem tudok ellenállni a hívásának. Így történt most is:
Abadanában jártam, mikor egy dzsad kufárnál talál-
tam egy térképet, ami állítólag nagy kincsekhez
vezetett. Az árus jó hírű ember volt, ezért nem is
gondoltam, hogy hamisítványt sózna rám. Utólag
belegondolva már nem is tartom valószínűnek, hogy
szándékosan tette. A dzsadok nagy hazugok ugyan,
de nem veszejtik el a vevőiket. Márpedig a térkép,
amit megvettem, tönkretette az életemet. A felére
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sem emlékszem annak, ami történt, de imádkozom,
hogy azt is mielőbb elfelejtsem.
A vékony harcos komoran elhallgatott, látszott rajta,
hogy nem akaródzik tovább beszélnie.
- Meséld el, mi történt! – kérte mégis Ghonat
csendesen. - Ha ennyire megrázott, komoly dolog
lehet. Segíthetnék neked, vagy akár az atya, ha én
mégsem leszek rá képes. De ehhez ismernünk kell a
gondjaid forrását.
- Még mindig nem vagyok biztos benne, hogy ez jó
ötlet, de már amúgy sem bírnám sokáig hurcolni –
mondta Fergan, majd folytatta meséjét. – A térkép
feliratai kacifántos jelekkel íródtak, külön történet,
hogyan sikerült találnom valakit, aki megfejti őket
nekem. De ez nem tartozik ide, majd máskor elmon-
dom. Elég az hozzá, hogy egy hónappal később már
tudtam, merre is kellene vennem az irányt. A térkép
szerint a nyugati nagy hegyekben volt a kincs rej-
tekhelye. A tudor, aki megfejtette a jeleket, még hoz-
zátette, hogy a tekercsen van egy homályos utalás
valami nagy veszélyre vagy gonoszra, de gondoltam,
csak elbánok pár emberevő orkkal vagy hasonszőrű
fajzattal. Szóval, elindultam nyugatnak, át a Városál-
lamokon. Jól haladtam, három hét múlva már a
hegyek lábánál jártam.
- A Kráni-hegységbe mentél kincset keresni?! – sut-
togta elfúló hangon Ghonat. – Hát elment a józan
eszed?
- A kíváncsiság hajszolt a bajba, mint mondtam. Azt
mondják, öregít, de nem hittem, hogy meg is ölhet
– ingatta fejét a vékony harcos. – No, szóval, bevet-

tem magam a hegyekbe, hogy megkeressem a
gazdagsághoz vezető ösvényt. A tekercs egy szik-
lakatlan mélyén fekvő tavat említett, melynek partján
egy barlang nyílik, hogy a rejtekhelyre vezessen.
Nem vagyok egy nagy térképolvasó, hetekig bolyongtam a
vadonban. Összeakadtam egy hordányi goblinnal, pár
furcsa vadállattal meg valami vérnősző szörnyeteggel, ami
elől alig bírtam megmenteni az irhámat. De semmi nyoma
a tónak. Kezdtem biztos lenni abban, hogy az átko-
zott dzsad kufár átrázott, és még mindig röhög a
markába. Azonban egyszer csak, mintha
varázsütésre történne, belebotlottam a katlanba. Ma-
jdnem szó szerint, ugyanis alig lehetett észrevenni a
sűrű növényfaltól. Nekiálltam, hogy leereszkedjem,
de bizony szédültem erősen, mert volt vagy harminc
láb mély az az átkozott lyuk. Közben borsódzni
kezdett a hátam is, mert olyan némaság volt idelent,
hogy még a lélegzetem is viharként süvöltött a
fülemben. A lábaim alól kopár, szürke kövek fordul-
tak ki, sehol egy árva fűszál vagy moha. Odafent
nyüzsgött az erdő, itt meg síri csend van? Hát miféle
dolog ez? – gondoltam. Ráadásul olyan érzésem volt,
mintha valaki folyton a hátamat bámulná. Persze
nem volt ott senki. Elgondolkodtam rajta, hogy ez
talán mégsem jó ötlet, de aztán csak másztam
tovább. Micsoda átkozott bolond voltam! – nyögte
kétségbeesetten Fergan.
- Ne hibáztasd magad! – vigasztalta Ghonat, mikor
barátjának elhalt a hangja. - Nem tudhatod, mi vár a
következő sarok mögött.
- Ez igaz, de ha egy kardforgató már az előérzeteit

is semmibe veszi, csúf  véget ér. Nem csak bolond,
vén mestereink vészmadárkodása ez – most már
tudom. És tudtam már akkor is, mikor leértem a
hasadék aljára, mikor lábam a furcsán sima és sötét
vízbe ért. Ám nem tudtam visszafordulni: valami
mintha vonzott volna a nem messze, szinte
varázsütésre feltáruló barlang szájába. Valahogy
elvergődtem odáig a derékig érő vízben – nem tudok
pontosan számot adni erről, egyszer csak ott talál-
tam magam.
- Az elmondásod alapján én arra gondolok, hogy mágia be-
folyása alá kerültél – mondta Ghonat elsötétülő arccal.
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Keanor határában mithrillt találtak. A
különleges ércet az itt élő mérnökök
fedezték fel egy mélyebb tárna megny-
itásánál. Pheothromas Trahean specia-
lista ötlete nyomán spirálisan fúrt
bányaüreget statikai szempontból tartó-
sabbnak vélik, így mélyebbre merész-
kedtek, mint eddig azelőtt. A kutatást
siker koronázta, hiszen csekély meny-
nyiségben ugyan, de mithrill-ércre
bukkantak a bányamesterek. A Keanor-
ban tevékenykedő mérnökök és törpe
mes-terek mithrill-szükségleteinek egy
részét remélik fedezni a most feltárt
telérekből.



- Igen, valóban ez történhetett. A lábaim szinte
maguktól vittek a sötétségbe, nem láttam az orromig
sem, mégsem estem hasra semmiben. Minden egyes
kanyar ismerősnek tűnt, mintha már jártam volna itt.
Rémisztő volt – de nem bírtam megállni – ingatta a
fejét a vékony harcos. - Hirtelen halovány arcok vil-
lantak fel a sötétben, szisszenő suttogásuk elkábított,
szavuk zagyvasággá tompult. Csak annyit tudok,
hogy biztattak, ne adjam fel, közel már a cél, hogy ez
az utolsó próba.
- Ez a barlang egyre baljósabbnak tűnik nekem. 
Szerintem mindenképp szólnunk kellene róla az
atyának, ki kell vizsgálni – vélte a másik.
- Felgyújtani, lerombolni, porba taposni! – Fergan

hangja szinte ordításnak tűnt eddigi csendes szavai
után. – Nem kivizsgálni! A kárhozat lakozik annak
az üregnek a mélyén, és én pont a karjába futottam.
Mikor eltűntek az incselkedő szellemarcok, egy
jókora teremben találtam magam – folytatta némileg
megnyugodva. – Terem volt, nem holmi barlang:
furcsa minták futottak körben a falakon, kupolás
mennyezet borult fölém, mintha csak a padlóba
akarna passzírozni. De nem is figyeltem a rész-
leteket, mert megláttam utam célját, immár minden
vágyam netovábbját, egy fekete szarkofágot. És
tudtam, hogy benne vár a jutalmam, csak le kell
emelnem a fedőlapot. Azonnal nekifeszültem,
toltam, nyomtam, rángattam, de éreztem, hogy
ehhez kevés vagyok. Kezdett elhagyni az erőm,
mikor megéreztem, hogy valami segít, valami, ami
önmagában ugyancsak gyenge, de a segítségével
megkaparinthatom a kincsemet. Csak ki kell érte
nyújtanom a kezem – és én ezt is tettem. A
következő pillanatban a súlyos kőlap úgy repült le a
szarkofágról, mintha selyemkendő lenne, amit felkap
a szél. Hátborzongató, sápadtfehér fény vágott a
szemembe, jéghideg kriptafuvallat süvített elő a ko-
porsóból – mert koporsó volt az, nem kincsesláda.
A gennyes fénytől övezve egy alak emelkedett fel,
akárha valamiféle torz, őrült angyal lenne. Fekete
homályszárnyak nyújtóztak faltól falig, alóluk
előbukkant a lidérc, alakja beleégett elmémbe és
azóta is folyton kísérti éjemet és nappalomat eg-
yaránt. Valaha nő lehetett, gyönyörűk leggyönyörűb-
bike, de mostanra már csak áttetsző kísértetalak volt,

szépségét elhomályosította a körötte örvénylő-vil-
lódzó miazma. Hasított szempárjában szentségtelen
fény ragyogott, beléjük tekintve megláttam a halált.
Láttam a magam végzetét, a barátok halálát, min-
denek halálát. Aztán megszólított, pengeként
süvöltő hangon, melyben kárhozott lelkek vonyítot-
tak kegyelemért. Megsüketültem, nem fogtam fel,
mit hallok, csak a szándékot éreztem. Dühöt a
hosszas rabság után, és a gyűlöletet, ami pusztulást
hoz majd a világra. És ezt én okoztam, az ostoba
bírvágyam. Elviselhetetlennek tűnt, de még ezt is
tudta tetézni gúnyos hálája, mely végképp porba súj-
tott.
Mire magamhoz tértem, minden elcsendesedett.
Köröttem romok hevertek, a mennyezeten ütött
hatalmas lyukon át beszivárgott a hold vörös fénye.
Tébolyultan üvöltve rohantam ki a barlangból, a
kötelet is feledve valahogy feljutottam az erdőbe.
Hogy hogyan jutottam haza, arról nem tudok szá-
mot adni. Emlékeim ködösek, elnyomja őket a
borzalom, szemembe folyvást gonoszul izzó szemek
merednek. Nincs nyugovásom a túlvilági suttogástól,
mely elmémet mérgezi. És olykor felrémlenek a
lidérckirálynő búcsúszavai, melyekkel azt ígéri,
találkozunk mi még…
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Vigyázat hamis! A méltán híres ismétlő kézi
nyílpuska olcsó másolatai jelentek meg az Ál-
lamszövetség piacain. Gyakorlatilag az eredeti
ár töredékéért hozzá lehet jutni a különleges fe-
gyverhez, ami azonban csak kinézetre hasonló
az eredetihez: hatótávolsága nevetséges, is-
métlőszerkezete legfeljebb egy tucat lövést bír
ki, így tartóssága is igen csekély. Kahre
mérnökei elhatárolják magukat a „kontárok”
olcsó utánzataitól, és ezúton informálják a
vásárlóközönséget, hogy az eredeti kahrei nyíl-
puskák még mindig ugyanazon az áron, és csak
a hivatalos források által hozzáférhetőek.



z ilanori lóvásár legalább annyira népszerű északon,
mint az yllinori Vásárnapok itt délen.  E méltán is-

mert nép sokféle hagyománnyal rendelkezik a vásárt, a
lótenyésztést és -nevelést illetően. Az ilanoriak ekkor ünnep-
lik Ynevre érkezésüket is. Habár a sokadalom hangulatát
nem lehet hűen elmesélni, ezen írás mégis megpróbálja egy
kis töredékét átadni.

A Mer’Daray és a Velerian tengerek ölelte Ilanor
minden évben, Arel Kvartjának hatodik napján
tartja a méltán híres Elashyna lóvásárt. A Kai-Syah
tiszteletére rendezett ünnepséget a fővárosban, Do-
rianban tartják. Az ősi hagyomány szerint ezen a
napon tudatta a Szűz Vadász népével, hogy új hazát
kell keresniük. Az istennő megmutatta az idevezető
utat, és pontosan egy év múlva, a sok száz hajó
kikötött a mai Periosz városában. A legenda szerint
az istennő Hertosz király lánya, Elashyna révén tu-
datta akaratát, akit a szelek suttogása irányított élete
hosszú útján. Elashyna vezette át népét a háborgó
tengereken, legyőzve megannyi mélységi lényt.
Megannyi mese és legenda szól e küzdelmes útról.
A leghíresebb talán, hogy a hatfejű krákont vakon
küldte vissza a sötét vizek mélyére, vagy, hogy a
sziréneket a hercegnő saját gyönyörű dalával győzte
le. Amíg Elashyna énekét hallgatták alattvalói, nem
csábultak el. Mikor Ynev fehér partjaihoz értek, a
hercegnő örök, mély álomba szenderült. Kai-Syah
parancsa szerint a lányt egy drágakövekkel kirakott

ezüst koporsóba fektették, és a Velarian tenger hab-
jaiba engedték. Ott alszik ma is.
A vásárra Erenből, Erigowból,  Tiadlanból, sőt még a
Dwyll Unióból is érkeznek érdeklődők, vásárlók és neves
lókupecek egyaránt. A jeles ilanori tenyésztők megannyi fa-
jtával dicsekedhetnek. A lovak élőhelyüktől függően számos
jegyben különböznek, nem is beszélve az idomításukról. A
Prestlon-félsziget adottságai miatt a hegyhez szokott,
igénytelen, tömzsi jószágok mellett a gyors léptű, kecses
paripák és vad harci lovak is élnek itt. Állítólag a hegység
mély völgyeiben egyszarvúak legelésznek.
Az Ynev-szerte ismert Lashana istálló jószágai a legkiválóbb
harci lovak. A csikókat már születésükkor kiválasztják, és
titkos étrenddel, gyakorlattokkal változtatják félelmet nem
ismerő hátassá. Az állatok természetes harci kedvét és vad-
ságát néhány szabadon élő mén bevonásával őrzik, akikkel
a vérvonalat frissítik. Ezen lovak jelesen küzdenek, és igen
kezesek, de csak gazdáiknak engedelmeskednek. Ezért egy
ilyen ló megvételekor egy teljes évet együtt kell töltenie az
új gazdával, még  mielőtt valóban társakká válnak. Ez az
állat otthonául szolgáló lovardában történik. Itt a gazdát
addig látják vendégül, amíg össze nem szokott új hátasával.
Mindez benne van a jószág árában. A Lashana istálló egyik
nevezetessége, hogy nem csak egy fajtához tartozó méneket
tenyésztenek, hanem a tájegység minden zugából a
legkiválóbb állatokat hozatják istállóikba. Így a lovas a
számára megfelelőt tudja választani. 
Ilanor még számos nagy tenyésztő dinasztiával
büszkélkedhet. A legidősebb családok még az óhazából

származnak. Gya-
kori, hogy rövid
múltú, kis vérvon-
alak beházasodnak
egy-egy elidősödő
famíliába, frissítve a
vonalat és a lóál-
lományt. Ezek a
nemzetségek nem
márványfaragású,
bársonyba cso-
magolt palotákban
élnek, hanem zöld
hasú legelőkön ván-
dorolnak. A szinte
nomád életmódot
folytató emberek vezetője a legidősebb férfi és annak
fia. Az apa intézi a kényes anyagi ügyeket, ő foglalkozik
a birtokok körüli gondokkal és a lóvásárlókkal. A fiú és
a család többi tagja a réteken az állatokra vigyáz, és
neveli azokat.
A vásáron az igavonó hátastól kezdve a legfénye-
sebb ménekig bezáróan mindenféle fajtájú, színű és
természetű állatot meg lehet vásárolni, persze, ha az
illető meg tudja fizetni a helyenként igen borsos
árat. Alkudni azonban nem illik, ezt az ilanoriak
méltóságon alulinak tartják. A lovak sem kerülhet-
nek ám akárkihez, hiszen apa a legkedvesebb lányát
sem adja feleségül holmi jöttmentnek. Ám a vásár-
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lónak nem csak a tenyésztő bizalmát kell elnyernie,
hanem az állatét is. Számos anekdota szól az áll-
hatatos ilanoriakról, akik vagyonokat utasítottak vis-
sza, csak azért, mert hátasuk nem kedvelte leendő
gazdáját. A vásáron szinte minden tenyésztő
képviselteti magát, legszebb állatait vonultatja fel. 
A sokadalomban nem csak lovakat, hanem lószer-
számokat, ékszereket és ruházatot lehet találni.
A díszes bőrnyergeknek több tucat fajtáját ismerik,
mindenki válogathat kedvére. A kötőfékeket,
kengyeleket, zablákat csillogó ezüst vésetekkel,
gyöngyökkel cifrázzák, hogy elűzzék az ártó szelle-
meket és gonosz lényeket mind maguktól, mind há-
tasuktól.
A lóbőr mellény, nadrág, tarisznya igen kedvelt
vásárfia, akárcsak az ékszerek. Ezeket is ezüsttel, a
tehetősebbek zafírral és tengeri gyöngyökkel teszik
szebbé. Így az egyszerű családok gyermekei és a
legtehetősebb házak ifjoncai is találnak kedvükre
valót.
Különleges ékszernek számít az ezüst, kövekkel
vagy gyöngyökkel kirakott lószőr gyűrű, amivel
hagyományosan a leányokat szokták feleségül kérni.
A gyűrű elkészítése nagy szakértelmet kíván.
Először maga az ezüst gyűrű készül el a beraká-
sokkal, ami egy különleges váz. Majd erre csomóz-
zák fel a szőrt.
A gyűrűt csak szerelmes udvarlók szokták
ajándékozni szívük választottjának, ugyanis ha e
nélkül tennék fel az életre szóló kérdést, csak

habókos bolondozásnak venné a hölgy. Ezen ékszer
természetesen nem olcsó, ám a választék igen nagy. 
A kovácsmesterek a különféle patkók mellett fegy-
vereket, kardokat, tőröket, nyílhegyeket is árulnak.
Nem beszélve ásók, kapák, szántóekék fejéről és
egyéb nélkülözhetetlen háztartási eszközökről. 
A rengeteg látnivaló mellett sokféle verseny is várja
az idelátogatókat. A lovas íjászat, a gyorsasági és
ügyességi versenyek főképp férfiemberek között
népszerűek, ám nem ritka, hogy lányok, esetleg 

asszonyok is beneveznek. A krónikák megőrizték
Arishon Hella nevét, aki tizenkét éves korától ver-
hetetlen íjász és akadályversenyző volt, egészen élete
végéig. Tudni vélik, hogy mikor kedves hátasa, Fer-
rah elpusztult, rá három napra a fiatal nő is ágy-nak
esett, és rövid betegesesedés után ő is távozott a kár-
piton túlra.
A kisasszonyok a ló és lovasa szépségversenyen ve-
hetnek részt, ahol a legbájosabbnak választott hölgy
és paripája tengeri gyöngyökkel kivarrt nyer-get kap
jutalmul. Délután kihirdetik a többi vetélkedő
győzteseit, akik igen szép díjakat vihetnek haza.
Ekkorra már számos hátas és arany cserélt gazdát.
Az este fénypontja az ilanori bárdok játéka. Minden
évben sorsolás útján kiválasztják, melyik kláné az a
megtiszteltetés, hogy színre vigyék az ősi legendát.
Elashyna hercegnő történetét számtalan ének és bal-
lada őrzi, és minden évben újabbak születnek. A
több ezer strófát számláló műveket pontosan a
naplemente első harmadában kezdik és, a kék hold
felkeltének harmadik harmadában kell befejezniük.
Ezután hajnalig tartó vigasság veszi kezdetét. A
finom lakomát jóféle borral és finom ilanori ár-
pasörrel öblítik, majd amíg a nap fel nem kél, szól a
zene és járják a táncot.

Az ilanori lóvásár
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udjuk-e, ki lakik a szomszédunkban?
Tudjuk-e, mi áll a téren szemközt a

házunkkal? Tudjuk-e, mi nő a templom mögötti
kiskertben, vagy ki haldoklik a várfal északi sán-
cainál? És azt, hogy mit jelent a felirat a közeli vadles
szúrágta gerendáiba vésve? Hogy mi történik a kis
favágó faluban az erdőben? Hogy mi terül el a dom-
bon túl? Hogy kik élnek ott, a kéknek tetsző csúcsok
között, ahová mi sosem jutunk el?

Sok-sok elmesélhető történet van, és sok van a
környékről is, ami minket, pyarroniakat jobban
érdekelne, mint az, amit most el fogok mondani. A
Sheral távoli bércei sincsenek oly nagy távolságra,
mint az a kis völgy, amit az utazók csak halkan em-
lítgetnek egymás közt, ha épp baráti fülekre találnak
pár korsó ser után. Ide délnek csak alig néhány kósza
hír jutott el a vidékről, ahol a felhőkbe vesző fák
árnyai alatt, a páfrányok takarta csermelyekben arany
csillog kavics helyett. Ahol a zöld, árnyas ligetek friss
hajnali illatában a szabadság és az élet tölti be a lelket,
és ahol ezer kis patak sodorja alá a törpék hegyeiből
a sok-sok ércet, amiből nem csak kardoknak és sz-
erszámoknak való, de - az éber tekintetűeknek -
arany is jut bőven!

Merre van ez a hely? Sajnos én sem tudom pon-
tosan, de annyi biztos, hogy arra még  északi közöst
beszélnek. Erentől nyugatnak fekszik a terület, ahol
maroknyi ország osztozik békén és háborún. Nyögik

a nagyok súlyát, Toron és a Szövetség közt lavíroz-
nak, és próbálnak önmaguk maradni. Nem kevés
város nevét hadarta el nekem fura erv akcentusával
az az eretnek dartonita, akivel pár napja hozott össze
a sors, mikor útban voltam vissza szeretett Új-
Pyarronunkba, és egy pihenőházban vacsorát költöt-
tünk együtt társaimmal.

Mandoron lovag mesélte el nekem, hogy korfusi
rendházukban folyik az arany, hogy a környék
virágzik, az emberek boldogok, a törpök falat emel-
nek a város köré, és elfek lakják a közeli dombokat,
és fehérorkok járőrözik a hegyeket. Igen, én is so-
molyogtam a dolgon, és persze Darton-adta tréfának
hiszem a mai napig.

De mégis. Ma betért hozzám egy vándor. A neve Kölyök,
Korfusból. Amilyen kicsi, olyan nagy a szája, és amilyen fura
az ábrázata, olyan szépen zenél. Külseje, mint egy kis ti-
zenéves utcagyerek. De a szemében több év is csillogott
tompán, rejtve. Ő mesélte, miközben pecsétügyeket intézett
nálam, hogy ismeri, és nevét is tudja a környéknek, amiről a
lovag beszélt nekem. Aranymedence, ha le akarnánk fordí-
tani az ervet pyarra. Sébyr a város neve, ahol a legtöbben
lakják a vidéket, és amit még gyenge kőfal is körbeölel.
Takaros kis házak, hófehér márványból rakott főutca. Osz-
lopok, kovácsolt vassal, melyek leveleket formálnak. És a
legszebb Noir kápolnácska, amit csak szem valaha láthat –
mesélte a Kölyök.

De, hogy ne legyen
minden fenékig tejfel,
mesélt nekem a
Vidám Menyecskéről
is. Egy kis liget, a
városka határában.
Ahol egykor minden
lakó szívesen tartotta
volna mennyegzőjét.
A hely, ahol néhány
kalandozó varázspár-
baja kis híján a
környéket is porig
égette. Sajnos a Kö-
lyök versét nem
tudtam leírni, elmon-
dani meg nem akarta mégegyszer. De következő utazásom
mindenképp Északnak fog vinni, hogy körbenézzek a
vidéken, ahol ilyen dalnokok élnek, ahol ilyen patakok sza-
ladnak, ahol a méz színe is tiszta arany.

A Vidám Menyecskében három tavasszal ezelőtt, a
napon, mikor a nap és az éj ugyanolyan hosszú volt,
egy fura pár fogadott örök hűséget. Lonnia, egy
gyönyörű, szőke varázslólány, akinek ajkai, mint a
legszebb rózsa vöröslöttek, és tekintetében csintalan
mosoly játszott, hozzáment Bárienhez, a délceg or-
danihoz.

A porig égett szenvedély
avagy a Fogadó a Vidám Menyecskéhez históriája Manuel Solond, az utazó íródeák tollából
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Mennyegzőjükön folyt a bor, az édes mézsör,
rengeteg volt a hús, az étel, és száj nem maradt éhen,
torok nem maradt szárazon. Lonnia szülővárosa ez,
ezért tértek haza. Az ordani vándor életében nem
látott még ilyen sok boldog embert, és szerelme
rokonai adták elé a jobbnál jobb borokat, előkerül-
tek a kis palacknyi párolt szeszek, és nem telt belé
sok idő, és Bárien hamar az asztal alá itta magát.

Boldog részegként gyújtotta az első tűzeket, hogy
mutassa menyecskéjének, mennyire ég benne
iránta a tűz. A kis lángokat a somolygós Lonnia
játékosan felkapta, és felröppentette az égbe, ahol
szivárványként robbantak a feldagadt tüzecskék
pici kis csillagokra, hogy beterítsék a mezőt az
éjszakában. Szerelmes férjével táncba keltek, mely
olyan meseszép volt, oly sok gyönyörű lobbanás,
csillanás, szikrázás villant. Füstalakok röppentek
ki csókjaikból, és szökkenéseikből, melyet a
vidám tömeg tapsolva éljenzett. A lehulló csil-
lagokra elkiáltott kívánságoktól, a kobzosok
pörgő ritmusaitól volt hangos a környék, és a
holdak fénye nélkül is világosság volt már min-
denütt, ahogy a tüzek megindultak körtáncukban,
és a fiatal pár egymás karjába borulva forró
csókba kezdett, mire a lángok magasra csaptak,
és mindenki éljenzett.

Aztán kidőlt az első lángoló fa, egyenesen a fo-
gadóra. Az istállóból végre kiszabadultak a bekötött,
immár rémült lovak, és a kis, tűz nélküli ösvényeken,

az alacsonyabbra csapó lángokon átugorva menekül-
tek, a patkók parazsat vertek el, további tüzeket
okozva. Lángoltak az asztalok, hintók, sátrak, a fű, a
gerendák.

A násznép észbekapott, és a pánik keltette forgatag-
ban senki nem figyelt a párra. Mindenki rohant a

város felé, a részegeket támogatva, ki sebesen, ki
lassabban. Lonnia és Bárien lassan ereszkedtek le a
holdfény mentén, és egymás szemében csak a végte-
len szerelmet figyelték kuncogva. A düledező fo-
gadó ropogott a hatalmas lángok közepette, az

erdőben a keleti szél űzte a vadakat a közeli tóhoz.
De a pár nem félt. Ők tudták, hogy minden csak
rendben lehet. Most, hogy már egymáséi. Most már
minden csak tökéletes lehet. Ahogy a magasból sül-
lyedtek lassan a talaj felé, úgy lohadtak le a lángok a
távolban és folytak vissza a parázs fényei a fogadó
kis ligete köré. Amikor pedig lábuk ismét a földet
érte, nyugalom ereszkedett a környékre, és elültek a
tüzek.

Ma, utazó, ha oda látogatsz, megláthatod Lonnia
és Bárien szerelmének hevét azon a helyen, mert
még most is parázslik a kis tisztás, és a kormos
fekete fogadó romjai minden éjjel vörösen iz-
zanak, és lágy melegség üli meg a levegőt a közel-
ben, dacolva hóval, esővel.

A pár súlyos aranyakkal engesztelte ki a fogadóst,
és a károsultakat. Az öreg csapos, Mák uraság már
fel is építette egy még szebb völgyben újabb,
menyegzőknek szép helyet adó menedékét, a Pi-
pacsvirágot. És büszkén mutatja meg bárkinek,
mekkora, ma is égő szerelem tüze söpörte el
egykori otthonát, amit nem sajnál, mert a parázs
a Vidám Menyecske körül addig fog égni, míg
Lonnia és Bárien szerelme tart. És mivel az ő
lánya volt a kis szőke varázsló, ezért is oly nagyon
boldog. És ennek már jónehány éve, de a fények

cseppet sem halványodtak azóta, mesélte a Kölyök
a büszke apa szavait.

A porig égett szenvedély
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z alábbi történetet Karonar úr, Uwel
felkent lovagja szájából hallottam, mikor ő

Wiunel Marion gróf  haldoklásakor beszédet mon-
dott a távozónak.

„Gyermekem, jó Wiunel! Jöttem, amint tudtam.
Híreim az utolsók, de kegyesek lesznek készülődő
lelkednek. Testvéred, Gazol két holdtöltével
ezelőtt keresett fel a Napnyugat erődjében innen
két napi járásra. Hogy honnan hallott rendünkről,
a mai napig ködös számunkra, de mondandója fi-
gyelmes fülekre talált. Kezdte azzal, hogy
adományát az oltár elé helyezte, és hithű módon
fél napig imádkozott Uwel templomának
magányában. Illő módon, nemesként kért bebo-
csátást termeimbe, és már most mondom, hogy a
Marion család neveltetése büszke példája lehetne
kedves Pyarronunknak. De mégis csalódást kell
okozzak, bátor hadvezér! Ne! Feküdj vissza, tested
az utolsókat rúgja, és még ma bevégzed, de amíg
végig nem hallgatsz, bírd ki szusszal! Nyugodj
meg, és figyelj rám! Nem káromlom családod. De
amiket mondok, töltsék be gondolataidat, és
tépelődj felettük!

Testvéred elmondta, hogy méreg fojtogat. Átadta
hősi páncélod, melyben Krán ellen vonultál az
elsők közt. Áldozatát elfogadtuk, vérünkre és

hitünkre, karunk erejére esküt téve a szent ököl
színe előtt, fogadtuk, hogy megtaláljuk, ki ily
módon, csaták helyett asztalodnál próbál elégtételt
venni, és életedre tört.

Nyomot házadban kerestünk először. Te épp ájul-
tan feküdtél, és gyógyítók sürögtek körülötted.
Aggódó fiad és nejed megadott nekünk minden
segítséget, és fivéred is visszatért ide. A borban
hozták rád a rontást, tudd meg! Végtelen álmot,
leépülést, lassú halált akartak neked. Mestere a
gyógyfüveknek az az öreg, aki végül két napja esz-
edhez térített. De sajnos a halált nem fogod
immár elkerülni.

Megértem dühöd. Halál a csatában kellett volna
érjen. Nem itt. Nem így. De Darton már kinyi-
totta a kaput, amin te besétálhatsz. Fogadd el! Jó
sorod lesz, ha úgy éltél valóban, mint azt mutat-
tad.

Hanem folytava, három ember halálát is hozom
neked. Ezek pedig fegyverhordód, Anotne, asz-
szonyod, Minera, és fiad, Aggol. (...)

(...) Nem gyengeséged, erősséged, hogy ez megvisel. Sz-
erető apa, férj és mester vagy. De ők már lezárták evilági
ügyeiket. Tudd meg, hogy a mérgezett bort fegyver-

hordód szórta bele
serlegedbe. Gyilkos
kezét halálsikolya
mellett csaptuk le,
miután kiadta, amit
tudott. Hű volt hoz-
zád a csatákban.
Még pár évszakkal
ezelőtt életét adta
volna a tiedért. De
azóta mérges szavak
csípkedték kikezd-
hetetlennek hitt
akaratát. Ó, igen.
Nejed volt, ki
megbabonázta a
szerencsétlent, és ágyát felkínálta neki, hogy cse-
lekedjen mindenben az ő akarata szerint. Minera,
félve haragodtól, amiért legutóbbi csatádból visz-
szatérve gyanú árnyéka sötétítette be hitvesi
hűségét, megpróbált lelki menedéket és igazolást
találni tetteire. Nem sok kellett, hogy Orwella, az
átkos karmai végzetes sebet ejtsenek aszonyod
lelkén. A bűnei sorolhatóak naphosszat, de neked
nem lenne időd immár, hogy mind végighallgasd.
Elég legyen, hogy nem tudhattál praktikái felől,
mert bűbája téged is elért, ha nem is gondolnád.
Nem, nem volt képes a mágiára. Nem boszorkány

Fájóbb a halálnál
Egy utazó íródeák, Manuel Solond feljegyzései “Papok a házamtájáról” című gyűjteményéből
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volt. De mérgei és titkos szerei, és egy feltehetően
orwellánus fattyú segítsége elegendőnek bizonyul-
tak, hogy egész háztájad megőrüljön, felforduljon,
és rövidlátón cselekedjen a nehéz helyzetekben.

Én már nem tudtam beszélni vele. Mikor látta,
hogy megérkeztem erős tornyodhoz, levetette
magát a magasból. Sikolya még percekig visz-
szhangzott a száraz, kopár sziklák közt.

Lelkét Orwella ragadta el, és ne várd, hogy valaha
is véget érnek majd szenvedései. Asszonyod eszét
elvette a hit. A hit a gonoszban, a rontóban. Or-
wella kutyáit etette, az ő oltárának adott helyt
lelkének titkos kamráiban. És az ő sötét tőrét
hordta szívében. Hogy ki volt, ki ide juttatta? Még
nem tudom, de félő, hogy az oly gyakori távol-
léteid idején őt meglátogató vendégek közül
valaki. Márpedig azoknak kilétét Minera magával
vitte a mélybe. Szolgáid szavaiból két nyom
akadna, de ezen elindulnom csekély sikerrel kecs-
egtet. Mindenesetre a hírt ezen fura szerzetekről,
a Vörös Lovagról, és a Sötét Hegedűsről, már
eljuttattam pár testvéri rendemnek. Sajnálom,
lovag!(...)

Ó, igen! Fiad. Nos. Vele nem méreg végzett. Nem
is fegyver. Hanem az átkos balszerencse. (...) Hogy
hogy beszélhet balszerencséről, ki Darton nevét

említi? Jó grófom! Ő nem akar holtan látni senkit.
Nem Darton, ki elhívja a lelked. De ha mégis
mész, akkor befogad. Nem Darton akarata volt,
hogy fiad leessen lováról, és nyakát szegje. Kyel?
A pusztítás az ő arca, ha kell, de nem gondolom,
hogy fiad lelkének testéből szabadulása Kyel
akarata kellene legyen. Ó nem. Fiad zabolázatlan
lovat ült meg, és egyszerűen nem nőtt még fel a
feladatra. Feje kőnek csapódott, és vére tornyod
déli falának termésköveit festi vörösre, emléket
hagyva halálának. (...)

Életed végéhez közeledik, Marion gróf. Szeresd a múltad,
és büszkén nézz tetteidre! Családod maradéka, leányaid és
udvarod jó kezekben lesz. Fivéred méltó nevedre, és
címedre. Lelkében tiszta fényként árad szét apátok iránti
mély tisztelete. Add neki gyűrűd, mikor eljön az idő, hogy
ő legyen e földek ura helyetted és fiad helyett! Bízz dön-
téseidben, ha nőd megválasztása és életed alkonya el is
bizonytalanítana! Jó életed volt, és halálod után lelked
nemes temetéssel fog csillapodni. Kardod fivéred karját
hosszabítja majd, és páncélod a Bosszú egyik angyalának
vértje lesz a jövőben. Udvarodra jöjjön el a béke, mert a
bosszúnak vége! Gyilkosod és felbujtója halott. Családo-
dat nagy csapás érte, de immár fivéred és lányaid, és min-
dazok, kik hűek hozzád, békében folytathatják életüket,
és emlékedet építőként, hősként, vezérként fogják őrizni.

Most megyek utamra, Marion gróf. Gondolkozz

életeden, gondolkozz nejeden! Tettét Orwellának
ajánlotta, de lelke és döntései a sajátjai voltak
haláláig. Ne bocsáss meg neki, ha nem akarsz!
Holtan fekszik, temetetlenül a sziklák mélyén, és
csontjait állatok fogják rágni. Uwel lecsapott ök-
lével. És te ezért szeresd őt! Imádkozz
nagyságáért, és még egyszer, utoljára, gyűlöld Or-
wellát, és mindazokat, kik az ő nevében cselek-
szenek! Aztán pedig gondolj családodra békében,
és halj meg büszkén!”

Fájóbb a halálnál
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A közönségen feszült várakozás uralkodott, a nézőtéren
minden szempár a színpad homályos szegleteit kutatta.
Vajon mikor bukkan fel a mester? Elragadtatott
várakozásuk épp kezdett volna furcsálkodó mormolássá
változni, mikor tökéletes időzítéssel, a semmiből előteremve
fényglóriás férfi jelent meg a deszkákon. Arca szoborszép,
haja csillogó fekete, díszes ruhája felett cirádás, felleghajtó
köpönyeg. Megilletődötten halk, ámde lelkes taps köszön-
tötte Heimront, Erion legkiválóbbnak tartott színészét.
Az érdemdús férfiú a taps végéig sem váratta tovább
közönségét, szavalni kezdte a darab kezdő strófáit.
Glóriájához csatlakozott rejtett lámpások fénye is – és a
nézők soraiban meglepetés gyűrűzött. Heimron ugyanis egy
ismert történetet adott elő, melynek megannyi szereplője
volt, ám a színpadon ő állt egyedül. De nem sokáig. Kezdő
monológja végeztével, mikor is más szereplő válasza
következett, a színész meglebbentette díszes köpenyét. A
kelme pedig színes szikrák közepette megnyúlt, akár a
viasz, majd középen kettéhasadt. És ahol az imént Heim-
ron állt, most egy bájos hölgy bontakozott ki a köpönyeg
csituló fergetegéből, és a színdarab szerint megfelelt a
mesternek, ki a palást másik feléből lépett ismét a közön-
ség elé. Ámult csendben figyelték eztán a nézők, ahogy
Heimron egyre-másra szólítja elő a puszta légből története
újabb szereplőit. Lovagok és dámák lépdeltek, sötét
árnyak osontak és szavaltak a színpadon, hogy szerepük

végeztével kámforrá váljanak a deszkák peremén. Az óra,
mely alatt az előadás lepergett, egyetlen hosszú, csodás pil-
lanatnak rémlett nézői számára, akik végül alig tudták el-
dönteni, nem álmodták-e az egészet.

Heimron cwa Dorden a 3550-es évek legnagyobb,
legtöbb sikert elért színésze volt Erion mesés
városában. Hírnevét ihletett játéka mellett varázs-
latos köpenyének is köszönhette. A nagyszerű
művész egyedül képes volt arra, amit még egy il-
luzionistával támogatott trupp sem vihetett végbe.
Bár a közönség sokadalmat látott, a művész
valójában egyszál magában vitte színre a darabokat.
Cirádás palástja segítette ebben, mely lenyűgöző
alakváltoztató képességgel ruházta fel, a fények
játékát használva eszközül. Más arcokat, alakokat
öltött és csillámokból szőtt teremtményeit önálló
életre keltve, benépesítette velük a színpadot. A
káprázat-lények éltek, saját hangjukon szóltak, bár
akaratuk nem volt. Szavaik Heimrontól származtak,
ő bűvölte szájukba a százféle verset – igazi nagysága
ebben rejlett, tucatnyi szerepet játszott egyszerre.
Heimron mester nem sokat mesélt a köpeny erede-
téről, azt viszont nem titkolta, hogy a csodás
ruhadarab a régmúlt idők nagy bárdjainak és a csil-
lagoknak hatalmával van átitatva. Ez teszi képessé a
lenyűgöző illúziók létrehozására, ez az erő élteti a
tünékeny színészeket. Ámde nem könnyű más arcokat
viselni, és tucat helyett beszélni tucatnyi hangon, vallotta be

a mester. Talán ezért
lehetett az, hogy a
darabok végeztével
Heimron boldog, ám
igen fáradt mosollyal
fogadta a feldübörgő
tapsvihart.
Heimron palástja a
mai napig az erioni
Rotunda főtermének
éke. Ugyanis miután a
mestert Darton
magához szólította,
nem akadt egyetlen
olyan színész sem, aki
újra meg tudta volna
idézni a köpeny varázslatát.

Odakint káoszba fúlt a világ. Dús, zöld füvű legelők lán-
goltak, szörnyeteg orkok hordái egyként dúltak fel apró
falvakat és csillogó városokat. Menekültek tömegei futot-
tak keletnek, minél messzebb a Dúlás harcmezeitől. Sok
helyütt már nem is tudták befogadni őket, ám a lar-dori
Caihens város kapujából senkit nem küldtek tovább. Ide
érkezett többtucatnyi menekülő kíséretében Lahan. Nem-
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rég még a zsoldos védelmezte a hontalanná vált embereket,
ám egy rajtaütésnél súlyos sebet szerzett, azóta egy hordá-
gyon feküdt, seblázával küszködve. Lahant egyenesen El-
lana helyi templomába vitték, itt kezelték a súlyosabb
sérüléseket, mágiával segítve a hagyományos orvostu-
dományt. A férfi sosem gondolta volna, hogy a szerelemis-
tennő gyönyörű papnőit valaha is fáradtnak, űzött
tekintetűnek fogja látni – ám ez a háború még az ő szép-
ségüket is képes volt meggyalázni.
Ennek ellenére hozzá is volt kedves szavuk, értő kezekkel

tisztították és kötözték sebeit, rövid fohászt mormoltak
gyors gyógyulásáért, a többit pedig a természetre bízták.
Egyelőre ők sem tudtak többet tenni. Lahan a belső ud-
varon kapott fekhelyet, sok más sebesült között. Hamar
elszundított, az éjszaka közepén azonban felriadt valami
lidérces álomból. Éppen vissza akart feküdni, mikor az
udvar egy sötét sarkában ezüstös villanásra lett figyelmes.
Majd hirtelen még egy követte. A férfi feltápászkodott,
nem hagyta nyugodni, amit látott. Botorkálva, de elszán-
tan elindult kivizsgálni. 
A kerengőn találta meg a titokzatos jelenség forrását. Szo-
bor állt ott egy benyílóban, fehér márványból faragott ki
alkotója egy térdelő női alakot. Lahan elcsodálkozott, mert
a szobor részletei annyira élethűek voltak, hogy azt várta,
mikor emelkedik fel talapzatáról. Fátyolszerű ruhájának
minden apró ránca, az imára kulcsolt kezek minden redője
tökéletes volt. Aztán felnézett az arcába. A zsoldos sokat
látott ember volt, kezét a markolat, szívét a szörnyűségek
kérgesítették, ám a titokzatos nő arcán olyan mélységes
fájdalom, szomorúság honolt, hogy még az ő szeme is köny-
nybe lábadt. Mintha a művész magának a gyásznak
akart volna emlékművet állítani és Della keze vezette
volna a tökéletesség felé. Lehajtott fejjel merevedett örök
bánatba a nő alakja, olyan elesetten, hogy Lahan úgy
érezte, meg kell vigasztalnia valamiképpen. Ekkor újabb
fényszikra villant és a férfi döbbenten ébredt rá, mit látott.
A szobor sírt! A márványarcon ezüstös csepp gördült
végig,  ebben csillogott pár rövid pillanatig a beszűrődő
holdvilág.

Lahan áhítattal nyúlt fel, hogy letörölje a könnycseppet,
úgy érezte – maga sem tudta, miért -, talán sikerülhet ki-
csit enyhítenie a szobor gyászát. A faragott archoz ért, és
melegséget tapasztalt, mintha élő bőr feszülne ujja alatt –
és hirtelen teljes bizonyossággal érezte, hogy így is van. A
zsoldos szíve megtelt szánalommal, oly gyengéden törölte le
a holdfényű könnyet, mint saját lányaiét, mikor vigaszra
szorulnak.
Ám ez az apró cseppecske nem száradt fel kezén, hanem
ujjain végigfutva megállt tenyerében, közben pedig egyre
fényesebben szikrázott a benne táncoló ezüstfény. Majd
beszivárgott a kéz redőibe és eltűnt közöttük. Lahan
érezte, amint kellemes, meleg érzést hagyva maga mögött
felkúszott karján, és eljutott a szívéig. Innen pedig úgy
áradt szét egész testében, mint a hajnalban felragyogó nap-
sugarak az ég alján. Elmosta a nyirkos lázat, nyom
nélkül szárította fel a sebek fekélyeit, pillanatok alatt for-
rasztotta össze törött balját, és végül gyógyító álmot hozott
a harcosnak. Míg az álmok ölelése felé csúszott, Lahan
boldogan látta, hogy a szobor bánata megenyhül, és
halovány mosoly játszik a száj szögletében.

Mesélnek egy történetet a Délvidéken, mely El-
lana szolgájáról szól. Limina nővér más társaival
ellentétben folyton az országot járta, hogy
segíthessen a rászorulókon, a betegeken, vagy
azokon, akiket magány szomorított. A nép nagyon
szerette ezért a papnőt,  akinek már fiatalon
messzi földekre elért a híre. Sokszor kérték segít-
ségét távoli megyékből is, ő pedig minden hívásra
válaszolt. Bejárta Pyarron és Lar-Dor nagy részét,
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vadászai eredtek a nyomába.



tetteivel hirdetve az élet és a szeretet hatalmát.
Úrnője is nagyon kedvelte, és meg is jutalmazta:
Limina útjai során talált rá a férfira, akit Ellana
akarata párjának választott. Nem volt két olyan
boldog ember akkoriban, mint a papnő és férje.
Családot alapítottak és gyönyörű gyermekeik
születtek. És bár letelepedtek, Limina az
elkövetkező években még sokszor elindult
segíteni, ha valahol súlyos baj történt – olykor
családja is elkísérte. Egyik ilyen alkalommal
történt a lar-dori erdőkben, hogy az utazó csalá-
dot elvetemült banditák támadták meg, és aljas
bírvágyukban kardélre hányták a szerető férjet és
apát, ártatlan gyermekeikkel egyetemben. Limina

életét egy késve érkező utazó mentette meg, ő
üldözte el a haramiákat. A papnő életét ugyan
megóvta, de lelkét már nem lehetett meggyógyí-
tani. Attól a naptól fogva a nővér nem szólt egy
szót sem, csak sírva fohászkodott, faggatta
úrnőjét, hogy miért történt ez a szörnyűség?
Az utazó egy közeli városba vitte Liminát, ahol
hitsorsosai gondjaira bízta, ám segíteni ők sem
tudtak rajta. Nem volt hajlandó ételt magához
venni, egészsége megrendült. Csak sírt, ke-
servesen, úgy tetszett soha nem száradnak fel
könnyei. És egy reggelen a papnők ott találták a
gyepen, gyászában összerogyva. Arca, kezei hófe-
héren ragyogtak a napfényben, bőre tükörsima,
hideg anyaggá lett – Limina kővé változott, cso-
daszép, mégis szívszorító márványszoborrá.
Úgy vélhetnénk, csak egy történet a sok közül,
ami az istenekről és kedvelt híveikről járja szerte
a pyar hitű országokban. Ám több hiteles tanú is
állítja, hogy van Lar-Dorban egy város, ahol El-
lana szentélyében egy szobrot őriznek, mely szent
erővel bír. A papnők azt mondják, Limina nővér
lelke él a szoborban, és még bánatában sem feled-
kezett meg a szükséget szenvedőkről. Ha
veszedelem támad és sírástól hangos a világ, a szo-
bor is könnyezni kezd, ezüstös cseppekkel siratva
a szörnyűségek áldozatait. És ha egy szenvedő
ember, kinek szíve igaz, letörli a könnyeket, min-
den bajára gyógyírt talál, a vigasztalástól pedig

rövid időre a szobor arca is nyugalmat lel.
A szentély lakói tudni vélik még, hogy nővérük
nem halt meg, csak alszik, várja az időt, amikor
újra nagy szükség lesz rá. Akkor felenged az örök
dermedtség, és Limina felébred évszázados
álmából, hogy begyógyítsa a világ sebeit.
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sendben vagyok. Nem hallani és nem is
érezni a lélegzetem. Uh. Egy újabb rúgás.

Érzem, ahogy a  vasalt orrú bakancs a bordám és a
tüdőm között feszülő arasznyi távolságot igyekszik
leküzdeni. – Argh. – hördülök fel, és próbálok a há-
tamra fordulni, hátha kicsit több levegő jut a puhára
ütött-rúgott testembe. 

– Ki vele! Hova rejtetted a serleget? – kérdezi egy
cölöplábú, ólomhusángos finomúr. Olyan ember,
akinek neveltetéséből nem maradt ki, az erőnek ere-
jével vedd el fiam azt, ami neked jár. 
– Hallod? Hozzád szólt! – milyen szerencse, hogy a
baj soha nem jár egyedül, és az egyszerű lelkek
mindig egymásra lelnek. Még válaszra sem tudom
nyitni a szám, amikor a második kérdezőm, egy
nyurga, patkányképű, dühödt ficsúr hasba rúg. Csak
úgy az íze kedvéért, és mert annak úgy van rendje.  
– Á!!! – kiáltok fel. Nem elég, hogy kevés híján a
beleimet is kipréseli a kis rohadék, de még fordít is
egyet a lábán. Majd, mint aki jól végezte a dolgát,
elégedetten leveszi rólam a csizmáját. Kihasználom
a pillanatnyi szünetet, és a hasamra fordulok. Kicsire
húzom össze magam, és igyekszem észnél maradni,
ami koránt sem egyszerű, hisz már  nincs olyan része
testemnek, amely ne sajogna. 

Alulról nézve a helyzetem koránt sem rózsás. Ugyan
csak hárman vagyunk a szobámban, de sikerült
meglepniük, és most ennek a hibámnak a levét

iszom. Szerencsétlenségemre még a fogadó sem
olyan hely, ahol, ha meghallanák, hogy valaki sikolt,
bárki is megmozdulna. Hát igen, az alvilági élet átka.
Ha bújni kell jó, ha ütni kell még jobb. Mindenki
csak a maga dolgával foglalkozik. Miért is lenne ez
pont a Ginsur csókjához címzett fogadóban
másképpen? 

– Na mi van Sólyom? A füleden ülsz? Hehehehe. –
ez jobban fáj mintha rúgna. – Nem válaszol! – az ól-
mosbotot nézem, amíg gazdája dédelgeti, a nehezen
kitalált gúnyolódása ízét. Egy nagydarab, sötét hajú
vadember. Biztosan a Hat Város valamelyik átkozott
kikötőjének mocska, akit idesodort a szél. - Utoljára
kérdezem Sólyom! Hol van a serleg? 
– A serleg… - hát igen. Véres fejjel és meglazult áll-
kapoccsal, nehéz kielégítő választ adni egy viszkető
tenyerű kérdező számára. Ezt érzem is, ahogy a
nyurga ismét választ sem várva, az oldalamba helyezi
lábának fejét. Közben ahogy hörögve összébb
húzom magam, érzem a szitkai nyomán az ocsmány
nyálpermetet amit pofájából a fejemre szór. Még-
hogy jó a közbiztonság Pyaronnban! Az Istenekre!

Azért van itt összhang. A kis sötét szobában a nagydarab
sem akarja hagyni, hogy szó érje a ház elejét, ezért keményen
megmarkolja az ólmosbotot, és vagy négyet rámhúz.
Hörögni fölösleges, és a roppanások számolását is ab-
bahagyom. Már csak a testen kívüli érzést élvezem, azt,
amikor úgy érzem, hogy már a lelkemet is kirúgták a

dióhéjként szétrop-
pant testemből. Ez
az az érzés amelyről
a nagy tudású bölc-
sek szólni szoktak,
és, mint mondják a
nagy kaszás ko-
mornyikjaként, a
halál előjele. Azért
ha jól sejtem, ügye-
sebbek annál az
urak, mintsem, hogy
csak úgy a magam
örömére megszök-
jek a földi kínok elől,
és beadjam a kulcsot
egy hirtelen halállal. És lám, nem tévedek, mert bár ütnek
és rúgnak, ahol érnek, mégis a folyamatos sikoltásom és
hörgéseim közben érzem, hogy óvnak, nehogy valami
szörnyűség történjen velem, mielőtt válaszomat kimond-
hatnám. 

– Na te büdös yllinori kutya! – lihegi a felindultságtól
büdösre izzadt nagydarab. – Elmondod végre, hogy
hol van a serleg? – érzem, újabb percekkel hosszab-
bodik meg tünékeny életem. Most kivételesen a
patkányképű is hagyja, hogy nyögjek egy kicsit, amíg
valami választ keresek a kérdésre. 
– Hagyd a fenébe Narul! Nem tud ez semmit! – jajj,
miért kell ennek a patkánynak mégis mindig
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Ranagolt szolgálnia? 
– Kérlek! – hörgöm. – Ne hallgass rá! Tudom,
hogy hol van a serleg. Csak kérlek,  ne öljetek meg. 

Talán az épen maradt szememben csillanó őszinte
fény, vagy a bizalom abban, hogy tényleg a jó embert
verték félholtra, meggyőzte a Narul nevű ólombotos
állatot. És a következő pillanatban, a zsírtól fényes
szakálla fölött, egy széles vigyor terült szét rusnya
pofáján, jeléül annak, hogy hisz nekem.

– Na talpra, te tetű! – a kedves szavakat egy baráti
jobb szorongató, meleg érintése, és talpra rántá-
som követi. – Ha bármivel próbálkozol, szétverem
a fejed! – e szavakon, a meglepettségtől döbbent,
és az imént átélt eseményektől véres fejjel fordu-
lok felé. A helyzet nevetségességét még a félork
agynál is kevesebbel megáldott támasztékom is
felfogja, hiszen szemében egy pillanatra elbizony-
talanodást látok, mintegy jeléül annak, hogy
eszmélt, mekkora hülyeséget mondott, a majdnem
holtra vert koloncának. – Csak csendesen! – szól
oda zavarában a patkányképűnek, aki ekkor már
az ajtómnál áll, és résnyire kinyitva azt, várja az 
alkalmat, hogy észrevétlen kijussunk a fogadó
folyosójára. Persze a remény hal meg utoljára, és
lelkem mélyén abban bízom, hogy amint kilépnek
ők, engem pedig szépen mondva kikísérnek, belefu-
tunk nyolc-tíz Dreinához hű lovagba, akik majd jól
agyonverik őket, engem pedig megmentenek. De hát
hülye, aki még hisz a mesékben. Még kicsit sem lett így. 

Könnyedén és senkit sem izgatva átvisznek a tömött
ivón. Alig néhány perccel a szobám ajtónyitását
követően, máris a Ginsur melletti sikátorban áll-
dogálunk hármasban. Itt sikerül egy pillanatra ismét
reményt nyernem, ahogy a falnak támasztanak,
ugyanis egy három fős városi őrcsapat halad el a

sikátor előtt. Ám ez is csak arra elég, hogy kedves
cimboráim közül a cipelőm úgy befogja a szám,
hogy majd kitöri a nyakam. 

– Na te mocsok! Beszélj végre, vagy a kárhozott is-
tenekre esküszöm, megnyúzlak! – oh milyen fi-
gyelmes! És még azzal is tisztában van, hogy
vannak égiek. Igazság szerint ha nem tudnám, hogy
már rég végem, most biztos halálra rémülnék. A ne-
gyedorrnyi távolságra lévő bozontos, ocsmány fej,
és a belőle feltörő szavak legalább annyi gyűlölettel
vannak átitatva, mint amilyen erős ájert áraszt a ro-
hadástól bűzlő pofája. 
– Kérlek, ne bánts! – nyögöm, a szájából áradó
elviselhetetlen szagtól megindultan. – A serleget a
Kék hölgyek bordélyának oldalában rejtettem el, a
Fényezők utcájának sikátorában. 
– Höhö! Hallod ezt Ürge? Mondtam én, hogy jó
kópét kapunk el! Hehehe! – oh Istenek. Milyen
szép is látni ahogy megörül, mint valami 
pólyásgyermek az új ajándéknak. Sőt, hasonló
szenvedéllyel és örömmel szorongat engem is a
nagy barom, hogy majd elroppantja az amúgy is ki-
ficamodott vállam. A társa azonban nem ennyire
együgyű. Pattanásig feszült izmokkal kémleli a siká-
tort, amiben állunk, és annak környékét. –

Gazdagok leszünk Ürge, gazdagok! – zárszónak se
jobbat egy shadoni drámának. A szavakat újabb fi-
nomkodó érintések követik, és még mielőtt eszmél-
hetnék, máris átfogja a vállam a büdös szájú. – Csak,
hogy eszedbe se jusson semmi! – a patkányképű a
sikátor sarkánál figyel, amíg társa az ismerős, jaj de
régi jó ivócimborák vagyunk pózt magára hajtogatja
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széttört testemből. Közben, mert ő olyan, aki sem-
mit sem bíz a véletlenre, még egy finom kis kést is
nyom az oldalamba. 
– Gyerünk! – sziszegi halkan de határozottan a
nyurga. Majd, mint egy árnyék, kisurran az utcára.
Továbbra sincs szerencsém, nem történik semmi.
Persze ez nem lep meg, mert a hitem szerint a sze-
rencsém valahol akkor hagyhatott el, amikor először
felsírtam világrajövetelem alkalmából. A böszme
málhahordóm két pillanattal társa után lép ki az
utcára, és azonnal belekezd, leginkább a maga
szórakoztatására, a cimbora hogy felöntött a garatra
című, minden rabló által ismert magándarabba. 

Az utcák kihaltak és néptelenek. Néha hallani, ahogy a
környező fogadók mélyéről vigadalom hangjai törik meg
a csendet. Jól szórakozom, ahogy néhány méterrel előt-
tem, a nyurga, akár egy gorviki bérgyilkos, egyenes tartás-
sal lépdel a kockaköveken, és fejét minden neszre a vélt
hangforrás irányába fordítja, akár egy igazi mestere az
árnyaknak. Idióta! Nála csak a hat városi bunkó nevet-
ségesebb, ahogy szakadatlanul előadja a kihalt utca nem
létező közönségének, hogy micsoda jó cimborák is
vagyunk mi ketten, és én mennyire berúgtam. Nem
próbálkozom semmivel hiszen nincs is értelme. Legalább
négy helyen érzem, hogy komolyabb sérülésem van
annál, semhogy akár csak három saroknyit is futni tudjak.
És akkor még nem számoltam azzal, hogy hogy élem túl
az egy rossz mozdulatom okozta esetleges tőrmélynyi
sebet, amit bizonnyal belém lukaszt a szakállas, ha
próbálkozom.

Ilyen szerény viszonyok mellett, és minden fen-
nakadás nélkül érjük el a Fényezők utcájának siká-
torát. Oh égiek! Mennyi buja élménnyel telt, gazdag
pillanatot töltöttem el a Kék hölgyek nevű bordély-
ban, amelynek oldalából nyíló sikátorba most
belépve az az érzésem támad, hogy ezúttal Darton
kíván engem kényeztetni, amihez nekem korántsem
fűlik a fogam. De hát a szerencsémmel kapcsolatban
már volt pár borús gondolatom. 

A sikátor néma és mozdulatlan. Igazság szerint egy
rövid zsákutca, aminek a végét egy hat láb magas
kőfal zárja le. Se ajtó, se ablak nem nyílik ide, és az
összes megkapó a helyben pusztán annyi, hogy a
koldulni vágyók itt meghúzhatják magukat. Ennek
oka a sikátor szélét adó két ház teteje, melyek majd-
nem teljesen összeérnek, kitakarva ezáltal az eget.
Új-Pyaronn egyik tökéletes helye arra, hogy rejtve
maradjanak azok, akik ezt vágyják.

Miután belépünk, a nagy marha kérdés nélkül a föld-
re dob. Hm. Mennyivel hidegebb a sikátor köve,
mint a fogadó padlója. Más szempontból nem látok
különbséget a fertály órával ezelőtti és a jelenlegi
helyzetem között.

– Itt vagyunk, te féreg! Ki vele! Hol a serleg? – nincs
erőm ellenkezni, se bátorságom ellenállni. Fölösleges
is. Kissé felkönyökölök, és a két marcona nyomorultra
nézek. Fáj mindenem, és bár kevés reményt látok arra,
hogy megússzam élve, nincs más választásom. 

– A befalazott ajtó melletti résben van. – szavaimnak
biztosítékot adva, a még ép kezemmel, a mondott
irányba mutatok, és látom, ahogy a két gazember
szeme összevillan, aztán az Ürge nevű tesz egy
lépést a jelzett irányba.
– Ha bármivel próbálkozol… - egy homályos,
véremtől mocskos vigyor húzódik szét a számon,
ahogy látom a patkányképű felém villanó szemét.   

Ő maga sem szán több figyelmet a rongyként levet-
ett testemre, és egy végtelennek tűnő mozdulattal
belenyúl a repedésbe. Látom, ahogy teljesen hozzá-
tapad a falhoz, hogy a mélyen elrejtett kincset
megszerezze, aminek közelségét már érzi.

– Na mi van Ürge? Megvan? Ott van az a vacak? –
a nagydarab egészen megfeledkezik magáról, és
rólam is, ahogy ácsingózva várja, hogy meglegyen
az áhított ereklye.
– Mindjárt!… Öh… Csak még egy kicsit! Ez az! –
ritkán látni felnőtt embereket ennyire megörülni
valaminek. Még egy isteni jelenés is lesújtónak hathat
egy hithű pap számára, ahhoz a kapzsi boldogsághoz
képest, ami hatalmába keríti a két fickót. A nyurga
hosszú kezei között megjelenik egy vastag bársonyba
tekert, serlegforma jószág. 
– Ez az! Megvan, Ürge! Hallod, megvan! Gazdagok
vagyunk! – kicsit hátrébb húzódom a sikátor falához.
A következő pillanatban letekerik a régi, dísztelen
anyagot, és a tetők rései között átszüremlő gyér
fényben megcsillan a kissé repedezett, ódon arany-
serleg. Azért fényét vesztettsége ellenére, még van
annyi csinos felülete, hogy lássam a két nyomorult
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pofáját, ahogy csillog a megszerzett vagyon felett. 
– El sem hiszem! – motyogja a hat városi. – Ez
gyönyörű!
– Az. – a patkány mintha jobban értene a dolgok
értékéhez. Legalább is ez derül ki, feszült, de szürke
kijelentéséből. – Bár nem tűnik olyan nagyon
értékesnek.
– Mindegy, a lényeg, hogy az a sötét kurafi hajlandó
érte fizetni! Sőt! Most már, hogy megszereztük, akár

többet is kérhetünk érte. – na szépen állunk. Nem
csak, hogy mocskos disznók, de a hat városiban a
tisztességnek még csak a csírája sincs meg.
– Hm. Ez akkor is különös. Nem tűnik akkora
értéknek, mint amennyit a fekete hajú kínál érte. Ez
nekem gyanús. – a szavait kimondva Ürge a serleget,
társa arca előtt, a holdfényénél igyekszik alaposab-
ban megvizsgálni.
– Kit érdekel, hogy mennyit ér ez a koszos vacak! A
lényeg, hogy jó pénzt fizet érte az a vágott szemű
görény, és még többet tudunk belőle kiverni, ha nem
adjuk neki rögtön oda. – a behemótot annyira elkap-
ja az indulat, hogy még a patkányképű társának is
megragadja a vállát, és magához húzza. Igyekezve
ezzel elnyerni becses figyelmét, amit a serleg oly
nagyon leköt.
– Engedj el! – sziszegi Ürge, és amennyire én meg-
tudom állapítani, a szabadon maradt keze az oldalán
lévő övéhez csúszik. Ne mondjam még egyszer! 
Eressz el! – egy mély torokhangú hördülés, és a
büdös szájú szikrázó szemei érkeznek válaszul. Ám
a következő pillanatban mégis elengedi társát. – Jól
van Narul! – a patkányképű érezhetően megköny-
nyebbül, és elveszi a kezét az övétől. 
– Nincs jól! – morgolódik a nagy marha a szakálla
alatt. – legalább kétszer annyit is el tudunk kérni tőle! 
– A gond csak az, hogy ez a vacak feleannyit sem ér!
– az Ürge nevű hangja éles mint egy orgyilkos fegy-
vere, és feszült mint azoké, akik valahol a lelkük mé-
lyen érzik a vesztüket. – Ez nem az, aminek látszik,
te barom! – elámulok. Bár nem szokásom leki-

csinylően gondolni más emberi lényekről, de mégis
meglep, hogy ez a vézna nyomorult ennyire közel
kerül az igazsághoz. Időm azonban nincs sok az
álmélkodásra, ugyanis a következő pillanatban
valami megváltozik. Mind az én, mind pedig drága
ütleg cimboráim tekintete a sikátor bejárata felé for-
dul. Szerencsére én már kicsinyke részletté silányod-
tam az események sodrásában, így még jobban össze
tudom magam húzni a sötétben. És ennek úgy
tudok örülni. Főleg ahogy meglátom, hogy egy
árnyék oltalmazó védelméből egy vágott szemű,
alacsony alak lép ki, pont a gazemberek elé. 
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Hír
Fővárosunkban járt a kitagadott
próféta. Airun al Marem, Darton
kegyeltje, Rowon városállam ural-
kodója villámlátogatása során a
pyarroni dartonitákkal tárgyalt szakrális
dolgaikról és világnézeti különb-
ségeikről. Bár az egyházszakadás
továbbra is fennáll, teljesen felesleges-
nek nem volt mondható a találkozó. A
részletekről, mint az megszokott náluk,
eléggé szűkszavúan nyilatkoztak, de
megtudtuk: A közeledő Darton havára
való készülést ugyanúgy nagy becsben
tartja a túlvilág és humor Istenének
mindkét egyházága.



– Az Istenekre! – szakad ki a meglepettség a
dögszájúból. – Maga hogy kerül ide? Úgy beszéltük
meg, hogy amint megvan az áru, jelentkezünk! –
csend. Látom ahogy az alacsony, sötét hajú idegen
kicsit oldalra dönti a fejét. A nagydarab összesen egy
lépésnyire van tőle. A patkányképű izmai megfeszül-
nek, és ismét az övéhez nyúl. – Na mi van,
megkukult? – kicsit lecsukom a szemem, és néma
ajkaim között egy még gyerekkoromban tanult
imádság foszlányait morzsolom. – Rám akarsz
ijeszteni? Azt hiszed zavar, hogy hallottad, amit
mondtam rólad, he? – semmi sem mozdul. – Nekem
így is jó! Ha nem mondasz semmit, akkor sem elég
az amit ARGH... - mocskos véráztatta hörgéssé al-
jasul, a hat városi egyre hangosabb sziktozódása.
Amit a következő másodpercben remegő testű rán-
gatózás vált fel. A vágott szemű, még mindig
ugyanazzal a fejtartással figyeli az előtte óriásként
összecsukló Narult. Egyedül a jobb keze van
nyújtva, amiből a szemmel követhetetlen módon ki-
dobott fémtüske a szakállas nyakába repült.  Még
jobban lecsukom a szemem, és egyre több szakasz
jut eszembe az imából.
– Hé… - hallom a szakállas remegő társának
hangját. – Én… én nem… gondoltam ilyen … -
vannak mondatok, amik soha nem érnek véget, és
csak az istenek hallják meg a befejezést. Csukott sze-
mem rejtekéből, csak egy fém csikordulását hallom,
és utána egy éles, villanásszerű hangot, amit egy
kisebb kerek testrész tompa koppanása kísér. Ennyi.
Érzem, ahogy a patkányképű dús vére egészen az

arcomig elért. Ahogy szemem kinyitom, és az ar-
comról egy mozdulattal letörlöm a nyomorult vérét,
látom, hogy pont a lábamnál landolt a rettenetben
holtra vált csonka feje. Remegek és érzem ahogy a
hideg félelem kimért lassúsággal kúszik a szívem
felé.  A vágott szemű nem teketóriázik, lecsapja a
kivont, furcsa ívű kardjával a patkány kezét, és mellé
térdelve, fejét a másik oldalra billentve lefeszíti az uj-
jakat. 
– Rahnor er agar. – suttogja a keleti hegyek mögül
származó sötét nyelv szavait. A vértől áztatott koc-
kakőre térdelve felemeli a serleget. Egy hosszú pil-
lanatig azt hiszem, hogy nem vesz észre. De tévedek.
A térdelve is félelmetes alak egyenesen rám tekint. –
Te ócska kis yllinori féreg. – kissé töri hazám nyelvét,
de most első ízben érzem úgy, hogy nincs rajta
semmi mulatni való. Hisz a krákogás szerű kiejtése
a halálnál is rosszabb nép nyelvének átka. – Most
bánhatod, hogy szemet vetettél arra, amit ennek a
két szemétre valónak kellett volna ellopnia. De ne
aggódj! Ócska életed minden vére, Ranagol
szentségét szolgálja. – Végem. A rettenet teljesen
lebénít, és már csak annyit tudok, hogy soha, de
soha nem akarok többet ilyen helyzetbe kerülni. Bár
már ekkor tudom, hogy jó eséllyel nem is fogok. A
kráni balja kihúzza görbe kését tokjából, és két
kezében egy-egy fajtájára jellemző fegyverrel fele-
gyenesedik. Kevés embernek adatik meg, hogy
láthassa azt, ahogy egy kráni bércek mögül érkező
valódi fejvadász, teljes fegyverzete megcsillan a kék
hold fényében. Még ennél is kevesebbnek, hogy ezt

túlélje. Talán, ha hat lépés távolságnyira eltudtam
kúszni a fejvadásztól, amikor kimért és kegyetlen-
ségtől vezérelt, lassú léptekkel elindul felém. Hiába
menekülni. Hiába mozdulni. Hiába sikítani. Egy
napnak is tűnik amíg elém ér, ám a következő pil-
lanatban érzem is a hideg fekete fém érintését, ahogy
a nyakamra helyezi a mara-sequor pengéjét. Fejem
neki döntöm a nyirkos falnak, és utoljára felnyitom
remegő szemem.
– Véged. Kutya. – fölém tornyosul, és érzem a rendí-
thetetlen keménységet. Az arcát nem is látom, de 
szinte érzem azoknak a jelenlétét, akik megelőztek
engem ezen az ördögi pengén való táncolásban. 

Egy hangos csattanás, és vagy fél tucat húr
pendülése. Soha nem fogom elfelejteni. A kráninak
csak arra van ideje, hogy eszméljen, elkésett. Minden
a terv szerint zajlott, bár a magam részéről, előbb  is
elkezdhették volna a támadást, amit a nyolc pyaronni
titkosszolgálatos intézet. A kráninak – bár félelmetes
ellenfél lehetett, esélye sem volt, hisz a serleget a
megbeszélt helyre és módon helyeztem el. Tompa
puffanással dőlt előre az átkozott gyilkos. Aki még
halálában is a magamfajta egyszerű tolvajt kívánja
ijesztegetni. Véletlenül sem mellém dőlt volna.
– Jól van! Elkaptuk! – micsoda öröm. A kráni vértet
viselő alakja alá bepréselődve egészen felüdülök,
ahogy hallom a tökéletes hangzású pyaronni
szavakat. Néhány pillanattal később még a hullát is
leforgatják rólam, és ismét látok, lélegzek és még
mindig élek. 
– Jól van, Sólyom! Szép munka volt, hahahha. – mi-
lyen jó is hallani, ahogy az aggódó pyaronni fej-
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vadászok a feszültséget kiengedve felnevetnek. Az
egyikükbe még szorult annyi figyelmesség is, hogy
erősen megragad, és falnak csapja a hátam, hogy
kényelmes ülő helyzetbe kerüljek.
– Igazán figyelmes! – nyögöm neki hálásan.

A pyaronniak nem vacakolnak, azonnal magukhoz
veszik a serleget, amit ellopattak velem, és egy zsák

mélyére rejtik. Kettő másik pedig felnyalábolja a
kránit, és hozzá kezd a fal túloldalán való átju-
tatásához. Mindezt felügyeli két őrszem a sikátor
előtt, és még ketten, nyílpuskával a kézben, a
tetőkön. Látom és tudom, hogy néhány perc múlva
már hűlt helye lesz ennek az egész dolognak.

– Szép munka volt, Sólyom! – ismétli meg mondatát
a csapat vezetője. – Aranykörös lovagok is megiri-
gyelhették volna azt a merészséget, amivel némán
tűrted a hányattatásokat. Hahaha. – még jó, hogy
legalább neki tetszik. – Na, itt van némi pénz is,
hogy ne érezd úgy, ingyen szenvedtél. – egy kis szü-
tyő repül az ölembe. A csörgéséből már tudom,
hogy csak néhány réz. 
– Akkor, ahogy megállapodtunk! Szabadon távozha-
tok?! – magam is meglepődöm, hogy ilyen nyugod-
tan tudom kimondani a szavakat, miközben ronggyá
törött testtel heverek a titkosszolgálat embere előtt.
Aki csak kegyet gyakorol, ha valóban betartja
ígéretét, és elenged, ahogy abban megállapodtunk
néhány napja a börtönben.
– Igen, Sólyom, szabad vagy. – egy újabb mosoly. –
De ne feledd, figyelünk! – egy őszinte, tüdőmből
fakadó horkantással adózom nemes kegyelmének,
és még néhány percig mozdulatlanul ülök a kövön,
amíg ő és az emberei eltüntetik a nyomokat. Egy fer-
tályórával a sikátorba lépésemet követően már min-
den ismét csendes és elhagyatott. 
– Ilyen az élet, Ennon! – mondom magamnak, és
erőt véve testemen, hangos szisszenés közben, ne-

hezen talpra állok. – Még szerencse, hogy ilyen nagy
lelkű volt az úr! – sóhajtok, és kificamodott kezem-
mel ráügyeskedem az oldalamra a kis erszényt.
Aztán megszorítom az ép kezemben lévő piciny
kulcsot, amit az előbb emeltem el. Majd egy egyre
szélesedő mosoly keretében, lassan kibotorkálok a
sikátorból. – Vajon mit nyithat ez a kulcs, te döglött
kráni gané?

És az ezüstös hold fényében, egy csoszogó, kopottas
köpenyt viselő, magában néha csendben felnevető,
különös idegent elnyelt Pyaronn sötétje. 
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Hír
Konszolidálódott az abbitacél ára. Ot-
lokir év eleji bejelentését, miszerint
egyötödével emeli az abbitacél töm-
bönkénti árát, számtalan felhördülés és
kereskedelmi szankció követte. Abaszisz
kormánya így kénytelen kelletlen visszas-
zorította a különleges fémötvözet árát a
megszokott szintre. A sokat emlegetett és
bírált hintapolitika újabb lendülése kivéte-
lesen kedvezett a nagykirály kincstárának,
hiszen az ideiglenesen megemelt áron
történt kereskedelem nagyobb bevételt
termelt, mint amennyi az ellene bevetett
szankciók miatt kiesett bevétel mértéke
volt.
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A főszerkesztő szavai
Pyarron polgárai, utazók, kalandorok,
nemesurak, és -hölgyek. Újságunk a háború
végeztével újraindul. Bár Pyarront nem érin-
tette közvetlenül az Északon dúló háború, a
kereskedelemi hiányosságok sajnos megakadá-
lyozták, hogy a Linen kereskedőház támogassa
újságunk megjelenését. Az évek azonban nem
teltek munka nélkül. Lapunk dolgozói bejárták
Ynev kontinensének minden zugát, táját, hogy
az esetleges indulásra készen tudjunk várni.
Többen is elestek északon, különböző csaták
hevébe keveredve. Többen kémnek kikiáltva
halltak meg, és lettek akasztásra, vagy más
halálnemre ítélve. Kérem az olvasót hogy egy
imával forduljon istenéhez, hogy ezen jogta-
lanul elhullot áldozatok lelke nyugodt helyre
kerüljön a Kárpiton túl.

Mostani számunkat igyekeztünk az elkészült
anyagok témáinak széles skálájából kiválasztani,
és gondozva az olvasó elé tárni. Reméljük si-
került ezzel a tisztelt olvasó kedvében járni, és
sok érdekességet bemutatni.
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Pyarroni Harsona
elkészült a Pyarron Szerinti 3700-as
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Üdvözöllek, tisztelt olvasó!

Erre az oldalra csak két módon juthattál el. Az
egyik mód, hogy gyorsan, kutyafuttában
végignézted az oldalakat. A másik, hogy oldalról
oldalra elolvastad a munkánkat.

Mindkét lehetőségnél észre lehet venni, hogy sokat
változtunk az elődünkhöz, az Erioni Harsonához
képest, ez persze legfőképp a küllemet érinti.
Grafikusaink, névszerint Kolozsvári Dorottya,
Pákh Dorottya és Czopkó Róbert rengeteget
dolgozott azért, hogy ez az a szám így nézhessen
ki, ahogy kinéz. Lehet hogy ez egyeseknek nem
tetszik, de hát mindenkinek más az ízlése.

Ez a “rovat” nem állandó rovat, csak akkor 
szeretném elővenni, ha mindenképp fontos köz-
lendőnk van az olvasóink számára.

Tavaly nyáron az akkori főszerkesztő, és vele sokan
mások is úgy döntöttek, hogy nem sze-retnék foly-
tatni az Erioni Harsonát. Az okaik érthetőek
voltak, és tiszteletben tartva kérésüket, egy korsza-
kot lezárván döntöttünk úgy, hogy nem 
Erioni Harsona lesz e-magazinunk címe, hanem
egy legalább annyira híres várost választottunk kis
szerkesztőségünk helyéül. Pyarront.

Rengeteg vita volt az új város körül, s a legtöbb el-

lenérv a Pyarroni inkvizíciót érintette... Sokan nem
látták hitelesnek egy ilyen újság fennmaradását egy
alapvetően papi kormányzat alatt.

Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy a szórakoz-
tatás mindenek felett van, és nem Erigowi, vagy
hat városi Harsonával jelenünk meg, hanem a ka-
landozók által is tényleg gyakran látogatott várost
(mondjuk, melyik nem az?), hisz az legalább akkora
gócpontja Ynevnek, mint Erion.

Rengeteg segítséget, támogatást kaptunk a mostani
szám elkészültéhez. Többek közt a Rúna 
Szerepjátékos Egyesület, és a Silentvertigo
csapatának segítségét.

Ugyanígy köszönöm az áldásos munkát Sellei
Györgynek, akit talán többen megismertek, ha
Redguy néven említem, és Joó Ádámnak, akit vi-
szont Ceriakként ismerhettek.
Kettejük munkája nélkül most nem tarthatnánk
még itt.
És természetesen nem mehetünk el az ötletgazdák
mellett. Dr. Pálinkás Imre, közismertebb nevén
Celsior, vagy Allan O’Connor volt az, aki
megálmodta ezt az ötletet. Kolozsvári Zsófia, aki
pedig útjára indította eme csapatot.

Itt kell még megjegyeznem, hogy bár csapatunk
igen sokrétű, a Pyarroni Harsona nem képezi

részét egyik állítólagos M.A.G.U.S. jogutód kiad-
ványainak sem.
Nem szándékozunk kivenni a részt ebből az
agyoncibált koncból. Tépjék csak tovább, ahogy
jól esik, elvannak ők nélkülünk is.

A Harsona készíte során, mindíg csak egy cél volt
előttünk, mégpedig hogy olvasnivalóval, ötletekkel
szolgáljon az állóvíz és az egymásra mutogatás
időszakában. Hogy szórakoztató művet adjunk ki
a kezünkből, részben a magunk szórakozására, de
legfőképp az Olvasók szó-rakozására. 
Ez egy magánkezdeményezés, és szeretnénk ha az
is maradna.

Rengeteg tervünk van már a következő számra,
aminek terv szerint június végén kellene elkészül-
nie, ez viszont sajnos csúszhat, egyéb okok miatt.
Mindenesetre ne legyenek kétségeitek, folytatjuk.
Belekezdtünk, és azt hiszem a többiek nevében is
mondhatom: elszántak vagyunk.
Cikkíróink csak úgy ontották magukból a jobbnál
jobb ötleteket.

Mondanóm végére értem. Nincs más hátra, mint-
hogy további kellemes, sikerekben és kalandokban
gazdag időszakot kívánjak minden kedves olvasó-
nak, és azt hogy teljesülhessenek az álmai.
Remélem hogy kiadványunkkal sikerült egy kis ízt
vinni a hétköznapjaidba.

Szrapkó Zsolt

Külvilág

22 . oldal


