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ostanság már annyi időt töltök a Dölyfös Tör-
pében, hogy kezdek szinte a berendezés

részévé válni. Az elmúlt hónapok folyamán, míg
érdekes történetek után kutattam a hangzavarban,
nagyon megkedveltem a fogadót, és úgy látszik, ez
kölcsönös. Sokszor a legjobbkor érkezem, hogy el-
csíphessek egy újabb beszélgetést, mely az újság az
újság hasábjaira kerül majd – mintha maga a hely von-
zana oda pont időben. Így történt most is.

Első történetemet egy esős délutánon jegyeztem le,
méghozzá szereplői külön kérésére, akikkel szóba ele-
gyedtem, mikor kiderült, hogy nekem is van benne
némi érdekeltségem.
Ezen a bizonyos délutánon egy finom ruházatú úrra
lettem figyelmes, bár egyáltalán nem volt benne semmi
különös. Talán pont emiatt tűnt ki a világ minden szeg-
letéből érkezett közönség tagjai közül. Első pillantásra
városunk tisztes polgárának tűnt, de figyelmesebben
szemlélve feltűnt, hogy Predoc divatja szerint öltözik.
Komótos iddogálással töltötte idejét, míg meg nem
érkezett társa, akire láthatóan várt. A jövevény hozzá
hasonlóan hétköznapi férfinak tűnt.
– Larren! – köszöntötte a predoci az érkezőt. – Alig
vártam, hogy végre megjöjj. No, mesélj, sikerrel jártál?
– Igen is, meg nem is, barátom. Hosszú, nehéz
küzdelem volt ez, Geran, és bár dicső menetben halad-
tam a célig, ott nem várt akadályba ütköztem.
– Ki volt az a merész anyaszomorító, aki az utadba
mert állni? – nevetett Geran.
– Nem csak hogy elállta az utat, de le is hajintott róla.

Nem véletlenül mondanak engem a város legjobb kár-
tyásának, – jelentette ki egy álszerény mosoly
kíséretében Larren – de ez a fickó messze túltett még
rajtam is. Nem akartam hinni a szememnek, olyan mes-
terien kevert, és csak úgy röpködtek a kártyák, mikor
osztott. És a szerencséje... maga Noir állt a válla felett,
én mondom neked. Egymás után terítette a jobbnál
jobb sorokat.
Ekkor kezdtem igazán figyelni, mivel nekem is kedvelt
időtöltésem a kártya, és ráismertem a most rendezett
versenyre, melyen magam is fogadást kötöttem.
– Elképesztő fickó lehetett, ha téged így lesöpört. De
mondd csak – kérdezte a predoci, hangjában hirtelen
támadt gyanakvással –, hogy is hívták ezt a kártyamágust?
– Hmm... nem emlékszem pontosan. Valami Ranal
vagy Romal volt a neve.
– Nem Ranmal? Varázsujjú Ranmal?
– De, pontosan? Honnan tudod? Ismered tán?
– De még mennyire, hogy ismerem! Volt már szeren-
csém a Ranagol-fattya, alávaló gazemberhez – 
fröcsögte Geran. – Fél évvel ezelőtt magam is részt vet-
tem egy kártyabajnokságon a Hat Városban, mikor arra
vitt az utam a szállítmánnyal. Az az átkozott azon a
versenyen is diadalt diadalra halmozott, nem akadt el-
lenfele. Megkopasztotta az egész mezőnyt, én is
veszítettem két egész aranyat!
– Szóval azt akarod mondani, hogy csalóval volt dol-
gom? – sápadt el Larren.
– Bizony, hogy azt! Méghozzá nem is akármilyennel.
Mi is gyanakodtunk ugyan, de nem láttunk semmit.
Nem is láthattunk, a nyomorult bűbájjal bolondított el

mindenkit, úgy ját-
szott a fénnyel és 
a színekkel, mint a
fiaim a fakockáikkal.
Ez persze csak
később derült ki,
mikor a verseny
után a nagyképű
senkiházija nem
bírta megállni, és
újabb kihívást fo-
gadott el egy furcsa
külhonitól. No, ezt
nem kellett volna
tennie, mert az 
ellenfele valami va-
jákosféle volt, aki
rövid úton leleplezte a sumákolást, és egy villogó 
fénypamaccsal jól oda is pörkölt neki. A csaló sajnos
gyorsabb volt nálunk és kereket oldott – fejezte be
Geran sajnálkozva. Azonban hamar felélénkült. – De
most úgy látom, újra cserbenhagyta a szerencséje.
Mondd, itt van még?
– Persze – válaszolta Larren, miközben már állt is fel,
egyre dühösebb arccal. – Pár perce hagytam csak ott a
helyszínt, ő akkor a szobájába ment.
– Hála Uwelnek! Most végre elkaphatjuk – dörzsölte
kezeit a predoci férfi. – Ha a többi játékos is ott van
még valahol, remek beszélgetésnek nézünk elébe.
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A következő történetet pár nappal ezelőtt gyűjtöttem
be, nem sokkal a kikötőben történt incidens után.
Olvasóink közül is bizonyára többen hallottak a dolog-
ról, de sajnos a hatóságok eddig nem voltak túl kö-
zlékenyek. Ezért is érdekes e párbeszéd.
Történ ugyanis, hogy estefelé városunk őrségének két
közlegénye tért be a fogadóba. Csak egyenruhájuk mu-
tatta, kik is ők, fegyver nem húzta övüket, szolgálaton
kívül voltak. Letelepedtek egy üres asztalhoz,
miközben egyikük dühös hangon szólt társához,
láthatólag egy korábban megkezdett beszélgetést foly-
tatva.
– ... és komolyan mondom, Sanel, örülhetsz, hogy
aznap nem a dokkokhoz osztottak be téged is. Ilyen
nyüves fejetlenséget még életemben nem pipáltam!
– No, azért ne túlozz, Barva! – próbálta lehűteni a
másik. – Én is hallottam ezt-azt, nem lehetett az olyan
szörnyű.
– Nem?! – fortyant fel Barva – Szóval szerinted én
lódítok? Lettél volna ott, másképp gondolnád!
– Jó, jó, csak nyugodj meg, már mindenki minket
bámul! Inkább mondd el, mi történt! – csitította Sanel.
– Megmondom én neked: az átokverte kalandozók
tehetnek mindenről! – fakadt ki társa. – Tele van velük
a tököm, folyton ott lábatlankodnak, ahol semmi 
keresnivalójuk. Most is csak úgy a semmiből bele-
pottyantak az ügybe, és annyira összekavarták, hogy
azt sem tudtuk, hol áll a fejünk.
– Várj csak, ezt nem értem – mondta Sanel. – Hogy-
hogy nem rakta ki a szűrüket a kapitányság?
– Ez a legszebb az egészben: felülről kaptak engedélyt
a dögvészes csibészei. Valami régi ügy, azt mondták, és

állítólag a kapitány kedves ismerősei. Gondolod, hogy
ennél többet az orrunkra kötöttek? Hát nem, csak
lobogtatták a francos engedélyüket, és ide-oda zargat-
tak bennünket.
– Ez tényleg pocsék lehetett – értett egyet Sanel. – De
mi is volt a dolog lényege? Én azt hallottam, hogy
valami tolvajbanda okozta a kalamajkát, akik Gorvik
ranagolitáit csempészték be a városba.
– Nem, annyira azért nem megy rosszul a titkosszol-
gálatnak, hogy engedjenek egy ilyen mutatványt. A zűrt
egy északi vajákos okozta, állítólag Toronból jött. 
A többit nem nehéz kitalálni róla. Ezt is csak akkor
tudtuk meg, mikor végre átadták nekünk a kóbor
naplopók. Persze mire idáig jutottunk, már teljesen
felforgatták a kikötőt. Azt állították, hogy a toroni
patkány valami förtelmes mérget akar a városba csem-
pészni, de hogy mivégre, azt nem mondták meg.
– De később csak kiderült, nem? – vágott közbe Sanel.
– Mi is azt hittük: gondoltuk, csak megmondják
szegény poroszlóknak is, minek volt ez a nagy hajcihő,
minek futkostunk egész éjszaka fel s alá, mint a
mérgezett egér – panaszolta tovább Barva. – De nem,
mert kellett a fene nagy titoktartás, nehogy a tetves
boszorkánymesterük rájöjjön, mire is készülnek. Na,
legalább ebben nem volt hiba. Még mi sem tudtuk
kiókumlálni, mit akartak valójában. Utána meg vala-
hogy biztos kiment a fejükből a dolog.
– Azért remélem, végül megfogtátok a toronit? –
kérdezte társa reménykedve.
– Meglett, de még a dicsőséget is elhappolták előlünk.
Képzeld csak el: már a markunkban volt, a tizedes már
nyújtotta utána az alabárdot, hogy kirántsa a lábát. Erre

kik kerülnek elő a sarok mögül, kiknek a karjába sza-
lad? Esküszöm, azok a hétszer átkozott kalandorok
szánt szándékkal lapultak ott, csak arra várva, hogy fel-
hajtsuk nekik a zsákmányt.
– Hadd találjam ki: őket éltették a fejesek, ti meg kap-
tatok egy jó kis fejmosást – mondta együttérzően
Sanel.
– A gondolataimban olvasol, cimbora. Viszont azt
hiszem, vége a csevegésnek, ideje felvenni a szol-
gálatunkat. De ma éjjel legalább nyugalmunk lesz, a
Fellegvárnál csak nincsenek gorvikiak meg kóbor va-
jákosok.
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Hirdetés

Kihagyhatatlan lehetőség! Egyedülálló 
alkalom! Ön se szalassza el!

Darg an’Alen szabósága Pyarron legelőkelőbb
urait és legbájosabb hölgyeit szolgálja ki nap
mint nap! Most ön is érezheti a nemesség
fényűzését – selyem, bársony, ezüstszövet és
brokát féláron. Látogassa meg Darg an’Alen sz-
abóságát, nem bánja meg!



illámgyors pengeváltás, finoman előadott
vérlázító sértés, elegáns fegyverek,

rögtönzött rímek. Talán vannak páran, akik tanúi
voltak két bajvívó párbajának. Színpadias virtus,
úri muri, avagy komoly elvi küzdelem...
Engedtessék meg, hogy edorli ismerősöm, Sherel
D’Alorn segítségét levelezés útján igénybe véve
röviden összefoglaljam egy-egy probléma ilyetén
módon való intézésének általános fomuláit, ami
által becses olvasóink talán betekintést nyerhetnek
a penge- és szóforgatás eme különös elegyébe.
Az első és legfontosabb dolog, amit az elején le
kell szögeznünk, hogy a párbajt ketten vívják. Ez
nem gladiátorok harca, nem barbárok rontanak
egymásnak, hanem
nemesi nevelésben
részesült urak és
ritkábban úrhöl-
gyek. Ebből is lát-
szik, hogy a dolog
sokkal inkább ha-
sonlít a lovagok
sorompóbeli pár-
bajára, mint bármi
másra. A hason-
lóság nem véletlen,
lévén mindkét
küzdelmi forma

hazája kelet legnagyobb országa, Shadon.
A Hétarcú birodalmában úgy tartják, egy nemes
legnagyobb értéke s erénye: a becsülete. Ahogy
Sherel fogalmaz kérésemre írt levelében: „A becs-
ület védelme isten- és törvényadta joga a 
shadoniaknak. Amennyiben csorba esett a bec-
sületen, azt a lehető leggyorsabban próbálják
kiköszörülni. Ennek módja pedig a párbaj. Az
alvilági söpredék körében a kocsmai hepaj dívik,
de felsőbb körökben a lovagi torna és a nemesi
párbaj az eszköze a becsületet ért sérelem feletti
elégtételnek.
Egy párbaj kiváltó oka tehát a legtöbb esetben

sértés. Persze mindig van, aki puszta kedvtelésből,
a párbaj tánca iránti ra-
jongásból választja a
küzdelemet. Leghíresebb
virtus-párbajozónak az
északi származású En-
rich Den Aliud grófot
tartják, aki az Égi Fény
3661-edik esztendejét a
vívást szentelte, és a
száztizenöt párbajból
csupán egyet vesztett el.
Eme párbajt pedig nem

mással, mint minden
idők legnagyobb ba-

jvívójával, Aleg-
gheri mesterrel
vívta.
Aleggheri nevéhez
fűződik a Shadoni
Párbajkódex írásba
foglalása, melyben
benne foglaltatik
minden szabály és
javaslat a párbajok
lebonyolítás-ával
kapcsolatban. Eme
párbajkódexet egy
valamirevaló pár-
bajozó magára
nézve kötelezőnek
tekinti, még abban az esetben is, ha az ellenfele nem
a szabályok szerint játssza az ezredéves tradícióval
rendelkező küzdelmet, ezzel is kimutatva felsőb-
brendűségét. 
A párbajkódex rengeteg egyéb mellett a párbajok
megvívásának különféle módozítait is bemutatja,
ezek közül a halálig tartó párbajt csak a legsúlyos-
abb esetekre tartogatják, lévén ha minden párbaj
az egyik fél halálával végződne, a shadoni
nemességnek rövid időn belül nyoma veszne.
Aleggheri mester szerint ennek egyetlen elfo-
gadott formája az egyetlen, tökéletes szúrásig

Bajvívók és bárdok küzdelméről, szokásairól
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tartó párbaj, melynek folyománya az ellenfél azon-
nali halála. Azonban Megjegyzendő, hogy nem
egy olyan esetet jegyez a párbaj-történelem, ahol
egyszerre történt a két szúrás, így bár mindketten
életüket áldozták, mindketten megvédték bec-
sületüket.
A legelterjedtebb s egyben legegyszerűbb párbajt
„első vérig” szokás vívni, vagyis a küzdő felek
közül az kerül ki vesztesen, akinek a pengeváltá-
sok során elsőként serken vére. Mivel a párbaj a
közönségnek is szól, általában az ellenfél
megszégyenítése érdekében először ruhadarabjai
szabásán szokás változtatásokat ejteni.
Megölni ebben az esetben, és minden nem
halálig tartó párbaj során, a győztesre nézve
lemoshatatlan szégyen és súlyosan megítélt cse-
lekedet a legtöbb helyen. Ezen ritka esetek
legtöbbjénél az elhalálozottat takintik a párbaj
nyertesének.
Következőként az úgynevezett dalvesztésig tartó
párbajról szólnék, melyet méltán nevezett Aleg-
gheri mester a párbajok királyának. Ebben az
igen bonyolult küzdelemben a résztvevő felek
egy kiválasztott, vagy egy helyben rögtönzött
verset szavalnak soronként, felváltva a párbaj
közben. Aki elvéti a rímet, avagy sebet kap,
abban az  esetben az ellenfelet illet egy pont.
Előzőleg megegyeznek a pontszámban, melynek
elérésére törekednek, a döntnök természetesen a

közönség. A párbaj ezen formáját csak azok
választják, akik igazán mesterei mind a
pengének, mind a verselésnek.
Végezetül köszönetem fejezném ki a segítségért
Sherelnek, aki hozzáteszem, nő létére már nem
egy párbajt vívott, és minden esetben kétség-
bevonhatatlanul elégtételt vett az őt sértő
szavakkal illető férfiakon.
Álljon hát itt egy általa sebtében feljegyzett dalpár-
baj, melyet két bajvívó rögtönzött egy nemesi
bálon, s mely a maga nemében igen remek
alkotásként mutatja a két fél magas szintű hoz-
záértését. 

Hidd nekem, az gyáva ember,
Ki párbajra hívni nem mer.
Hát hívlak én! Vár a felcser!

A te túlzott önbizalmad
Nem szépíti csúf  dalodat.
Veszted máris látom rajtad.

Azt hiszed, most megrémülök?
Hallj hírt: Nem először ölök!
Egy perc és boromnál ülök.

Legfeljebb lantodnál fekszel,
Keser’ szégyenülést érzel,

S örülsz, hogy életben leszel.

Fekszem majd: a nevetéstől.
Elég már a szájtépésből!

Csak nem félsz a vereségtől?

Kell most kardom megismerned?
Nőért kell, bárd, bajt keverned?

Pondró észt adott istened.

Pondró apád, kit levágtam!
Anyád ma is mással láttam,

Húgoddal meg tegnap háltam!

Elég, kobzos! Hazug alak!
Elviselni már nem bírlak.

Legyen hát: párbajra hívlak!

Bajvívók és bárdok küzdelméről, szokásairól
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Hír
Lovagi torna

Az Aranykör lovagrend lovagi toránt hirdet
a Kék acél havának 14. napjára. Az es-
eményen csak a lovagrend tagjai mér-
kőzhetnek meg egymással, de a
rendezvényt bárki megtekintheti. A
helyszínnek az Arel főszentélye előtt talál-
ható Pengék terét jelölte ki a rend.



könyvtár egy régóta porosodó útleírásában leltem
a különös jelenség nyomára. Szerzője azt állította,

hogy az egyik nyugati városállam mellett terpeszkedő
rengetegen átok ül, a benne kóborlókat váratlanul köd
gyűrűzi körbe, melynek mélyéről kísértetek vijjognak a
balsorsú vándorokra. A helyiek szerint nem járt még arra
senki, aki az első fáknál mélyebben be mert volna hatolni
az erdőbe.

Miután kiderítettem, hol találom a várost, sebtében oda is
utaztam – tekintve, hogy a Tanács pont az efféle jelenségek
felderítésével bízott meg. Útbaigazítást rögtön kaptam, de
vezető nem akadt, kénytelen voltam hát magamra és persze
a delejtűre hagyatkozni. Eleinte nem is volt baj: hamarost
megérkeztem a hírhedt völgybe. Letekintve semmi különöst
nem láttam – fák fák hátán –, de ahogy nekivágtam,
szembetaláltam magam a legendák baljós ködfelhejével.

Fehér pamacsokat szusszantott a föld,
gyökerek közül kúszott elő a nehéz pára,
az szállingózott a lombok közül. Mindezt
oly hirtelen, hogy meglepődni is alig volt
időm, addigra pedig már olyan sűrű lett a
köd, hogy féltucat lépésre is alig láttam.
Óvatosan folytattam utam, és nemsoká
meghallottam a hangokat is. Hátborzon-
gató volt. Mintha igaztalanul elkárhozott
lelkek méltatlankodtak volna, amiért
megzavarom a nekik adatott utolsó békés
zugot. A vádló szózatok hallatán nehéz
volt megállnom, hogy sietősen távozzam, és
sose térjek vissza. Az elmémet óvó gá-
takon furcsán törtek meg a belső síkok
hullámai, figyelmeztetve, hogy mágikus tá-
madás ért. Szerencsére kitartottam, bel-
jebb nyomultam, ám a köd hirtelen még
sűrűbbé vált, közelebb nyomult, szinte foj-
togatott. Immár biztosra vettem, hogy nem

természetes eredetű,
nekiláttam hát, hogy
szétoszlassam –
ekkor ért az első ko-
moly és egyáltalán
nem kellemes meg-
lepetés. Mert ahogy
levegőt vettem az
elemi lég megidézé-
séhez, a nyúlós, hideg
pára a szó szoros
értelmében rám
vetette magát, léleg-
zetemmel együtt öm-
lött tüdőmbe, hogy
görcsbe rántsa azt.
Némi kínlódás múltán ez ugyan alábbhagyott, de a balsej-
telmem mostmár velem maradt. Megpróbálkoztam a
mágikus energiák feltérképezésével, ami felfedte, hogy az
egész területen furcsa módon áramlik, kavarog a mana –
akárcsak egy ködfelhő. Mivel úgy tűnt, nem egészséges
mágiához folyamodni, megpróbáltam tovább haladni, de
ez már egyáltalán nem volt egyszerű feladat. A ködben
nem láttam az orromig sem, örvénylése hipnotikus
mintákkal kápráztatta szemem, a neszek eltompultak és
összevegyültek a szellemek sírásával. Körbe jártam, a dele-
jtű is magamra hagyott, tébolyultan pörgött foglalatában.
Nem tudok számot adni róla, hogyan keveredtem a 
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toronyhoz, de végül ott álltam előtte, néztem az ősi falakat,
a repedésekben tanyát vert növényeket. És a ködöt, mely
az épület nyílásaiból ömlött, hogy utóbb szétterüljön a fák
között. Átvergődtem a kapun kizúduló párán – mintha
orkánnak próbáltam volna ellenszegülni -, és a romok
közt furcsa látvány fogadott. A szétmorzsolódott kövek
halmán egy fejnyi méretű, opálos gömb hevert, belsejében
sűrű, tej-szín homály kavargott. Átszivárgott a gömb
falán és köddé higulva csatlakozott a vég nélküli
folyamhoz...

A fenti idézet a Fehér Páholy egyik kalandor-ha-
jlamú tagjától származik, és egy különös varázs-
tárgy, a Ködök Lelkének meg-lelését beszéli el.
Eleinte makacsul óvta titkait, de végül némely tu-
lajdonsága mellett  történetére is sikerült fényt
deríteni. A magiszterek szerint a Ködök Lelke az
ősi Godon mágusainak műve, mely sok más, has-
onló eszközzel együtt a hajdani birodalom
védelmi rendszerének részét képezte. Valószínűleg
a kezdeti időkből való, mikor Godon még nem
kényszerült agresszívabb és hatalmasabb erők
bevetésére Krán ellenében. Régen, alapítása 
idején, még csak kóborló vadakkal, esetleg dé-
monfertőzött varázstudókkal kellett meg-
mérkőznie. És a gömbök kiválóan megfeleltek a
célnak. A mérföldekre kiterjedő, csalfa köd és a
mágikus rémülethullámok gond nélkül távoltar-
tották az egyszerűbb, netán ostobább kívánc-

siskodókat. De a mágusoknak megvolt a fe-
gyverük a magukfajták ellen is. A megidézett köd
képes volt érzékelni a területén létrejövő manain-
gadozásokat – példának okáért egy varázslót, aki
erőt gyűjt igéihez. Ekkor a védelmi rendszer az
energiát a kérdéses pontra irányította, meg-
próbálva felbomlasztani a létrejövő hatást, 
kiegyenlíteni az erők egyensúlyát. Így a mágia-
használók képtelenné váltak hatalmuk 
gyakorlására, ráadásul akár komoly fájdalmakat is
elszenvedhettek az erőszakos beavatkozás okán.
Eddig a tények, a többit illetően a Páholy is csak
feltételezésekkel tud szolgálni. Biztosra veszik,
hogy az emberiség legnagyobb mágusai ennél
sokkal hatékonyabb eszközökkel védelmezték
népüket. Valószínű, hogy megfelelő kézben a köd-
felhő képes lehet aktívan támadni a megjelölt
célpontokat, elérhető, hogy bizonyos helyeken
megsűrítse vagy megritkítsa az energiák áramát,
így a védőknek kedvezve vagy tehetetlenségre
kárhoztatva az ellenséget. Nem beszélve a göm-
bök egyéb, még csak nem is feltételezett
képességeiről.
A Godoni Birodalom bukásakor a Ködök Lelkeinek
nagy része valószínűleg megsemmisült, pár meg-
maradt példányuk szétszóródhatott a kontinensen.
És bár egyikük már jó kezekben van, nem tudni, mi
lett a többi sorsa – a fenti  beszámoló is tanúsítja,
hogy némelyek nem maradtak magukra hagyatottan.

Kincsvadász legendák
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Hírek
Felgyulladt az Aréna

Egy kalandozó hozta a hírt, hogy nem-
régiben az Erioni Rivini aréna lángokba
borult. Szerencsére a gyors tűzoltás meg-
mentette az arénát a teljes pusztulástól.
Egyesek szerint szándékos volt a tűzgyújtás,
amire az is utal, hogy az aréna új bajnokát,
Vaskötényes Gerrardot ugyanott találták
holtan, félig összeégve találták az aréna
lakórészlegében, ahonnan a tűz kiindulha-
tott.

Eltünt
Seimin Rowena színésznő kiséretével épp
Predocba tartott Pyarronból, egy rendkívüli
borünnepre, melyre Hamlen báró invitálta
meg. A szinésznő azonban nem érkezett
meg az ünnepségre. Sem az elé küldött szol-
gálópáros nem találkozott vele, és más sem
látta Őt a báró birtoka felé vezető útakon.
Otthonát azóta zárva látják mióta elindult.
Lapunk értesülései szerint a Báró em-
bereket gyűjt a színésznő felkutatására.



omvik akaratából és szentségének védelmében
(...) ezen gonoszságban megcsömörlött, sötét hat-
alommal visszaélő, elvetemült férfiút máglya ál-

tali exterminusra találta csak méltónak az Eretnekek
Ostora, lelke megtisztulásának egyetlen útjaként.”

„Eme sötétség árnyával terhes lélek nem átallott a halál
leheletétől bűzlő vérmágiát (...) Ynev békés népei ellen
fordítani. (...) Többszörösen bebizonyosodott vádak
alapján Kyel, a Teremtés és Pusztítás Atyjának reám
ruházott hatalmánál fogva a hús börtönétől való
eltávozását írom elő. (...) Kyel egy igazságot ismer, és nála
nincs enyhítő körülmény.”

„(...) a Shadoni Inkvizíciós Liga és a Pyarroni Inkvizíciós
Szövetség eretnekség, többrendbeli iszonyatos gyilkosság és
tisztátalan mágia gyakorlásának vádjával a bűnöst a test
és a romlott erkölcs béklyóiból megszabadítandó, mágly-
atűz általi halálra ítéli.”

Mint minden értesülésből élő és hírekkel kufárkodó,
én is első kézből akartam szemlére venni a nyilvános
máglyahalállal lakoló férfi bűneinek lajstromba
vételét. A szájtáti népség sűrűn bólogatva adott
igazat a mélyen tisztelt inkvizítor uraknak, és a vádak
felsorolását követően maguk is elátkozták az el-
vetemültet, majd jól megérdemelt büntetése után 
ki-ki a saját dolga után látott. Ahogyan én is...

Nem példanélküli, hogy a Pyarroni és a Shadoni
Inkvizíció együttműködésre adja a fejét a közös
ellenségek felkutatása és büntetésének kirovása
közös érdekét szem előtt tartva. A csőcselék per-
sze a ceremóniát nézte, és nem azt, ami mögötte
van. Szemem ugyanis – lévén egyből kiszúrja a
furcsaságokat – megakadt egy háttérbe húzódó
alakon, akinek arcán nyomát se találtam az exter-
minus okozta érzelmi hullámoknak. Inkább 
visszahúzódott, mintha nem is lenne kíváncsija a
lator égetésének. Gyanúm tovább fokozódott,
ahogy a két inkvizítor, egy-egy testőrével egyetem-
ben, elhagyva a kivégzés helyszínét a gyanús alak
is csatlakozott hozzájuk. Rajtam kívül biztosan
senki nem vette ezt észre, mivel a tűz épp akkor
csapott magasba, így túlzottan el voltak foglalva a
bűnhődő agóniájával. Visszafogottan persze, ne-
hogy ők is a helyére kerüljenek.
Szóval visszatérve, feltűnésmentesen követtem az
ötöst egy közeli fogadóba. Természetesen egyikük
sem vett észre, hiszen nem csak a hírek 
szerzésében, hanem a feltűnés kerülésében is 
otthon vagyok. A fogadóba néhány perc késéssel
léptem, ahol az álca kedvéért egy kupa bor tár-
saságában próbáltam meg az inkvizítor-társaság
közelébe férkőzni. Egyértelmű, hogy sikerült.
Fülelésem gyümölcse az alábbi párbeszéd-foszlány:

– Nem vagyok
túlzottan hozzás-
zokva ehhez a
nagy nyilvános-
sághoz – szólt a
csöndes alak – Mi
van, ha felfigyel-
nek ránk ellen-
ségeink, és utána
óvatosabban foly-
tatják?
A domvikiánus
felelt kérdésére:
– A figyelem soha
nem teher
Thaven, ha kevesebbet cselekednek a sötét
lelkűek, az csak jó az egyszerű embereknek.
– A mi módszerünk egyébként is merőben más –
szólt a pyarroni is. – Ha nem hallunk felőlük,
akkor nem is tesznek semmit.
– Nekem a sokaság nem tetszett. Mi a háttérből
óvjuk a tudatlan lelkeket, nem pedig... – nem fejez-
hette be, mert a taleiosz közbevágott:
– Mint kívülálló, javaslom a lelkeket hagyd az arra
érdemesekre, és ne feledd a helyed!
– Igen, atyám... – hajtotta le fejét a férfi. 
A rövid, ámde kínos csendet Kyel papja törte meg:
– És innen hova tovább?

Vérvadászok

Sotus Róbert

9 . oldal

„D



– Az otthoni határtól nyugatra különös halále-
seteket és élőholtak feltűnését jelentették.
A Thavennak nevezett felnézett, de arcvonásait
megváltoztatták a hirtelen előtörő érzelmek. 
Komorabbnak, gyűlöl-ködőbbnek tűnt, mégis
kirobbanni kész tettvágy
szította fel tüzét ben-
sőjében, és bár lehet hogy
a kandalló csalóka fénye
tette, de vörössel csillant
amúgy tengerzöld szeme.
– Vérszopó? – kérdezte
rekedtes, színtelen hangon,
mintha nem is ő szólt
volna.
– Kiderítjük – szólt a
shadoni és felállt. – Hol-
nap indulunk.
– Két nap múlva. Még van
itt egy-két elintézni való
dolgom... – vágott közbe a
pyar.
– Nem késlekedhetünk.
– Nem fogunk – válaszolta
a kyelita. – Térkapun
utazunk, de ez most 
előbbre való nekem. Addig
pihenhettek.

Domvik felkentje eltöprengett, azután bólintott.
Valószínűleg régről ismerhették egymást, hitbéli
vita nem esett közöttük. Felálltak és a két shadoni
a szobája, a pyarroni az ajtó felé vette az irányt.
– A gyűrűt ne feledd, kelleni fog – szólt még vis-

sza a Hétarcú pa-
pjának, azután
kiment az ajtón.
Én pedig mintha
mi sem történt
volna, hazaindul-
tam és papírra
vetettem a hallot-
takat, ahogy 
minden egyebet
szoktam.

Mindez történt
négy hét előtt,
Edorl egy kisebb
városában. A hírül
szolgáló jegyzetet
Krahel Reyezant
bocsátotta rendel-
kezésünkre. Bár az
említett, amúgy
erioni származású
férfi szereti ki-
színezni a róla és

képzettségeiről szóló részeket, hírei máskülönben
megbízhatónak mondhatók. 
Kapcsolatainak hála, értesüléseket szereztünk a
különös hármasról is:

Therias Gathano Kyel felszentelt papja, és fiatal
kora ellenére (alig negyven telet látott) hat éve a
pyarroni inkvizíció tagja. Négy éve járt Shadon
területén egy kölcsönös pyar-shadoni inkvizíciós
diktum kapcsán, és miután megismerte az ottani
„kollégát”, dolga végeztével nem tért haza
Pyarron területére.
Arevus Celiatus Domvik kegyelmével
mendraiosként járta a birodalom területét, amikor
eredményei jutalmaként a Shadoni Inkvizíciós
Liga tagjai közé fogadta. Ez történt huszonnégy
éve. Nem sokkal a pyarroniak érkezése előtt
végzett egy kihallgatást. A férfi, aki hithű
shadoniként maga kérte az examust, különös dol-
gokat árult el neki magáról és a képességeiről.
Mint kiderült az azonnali lélektisztító máglyát csak
azért kerülte el, mert Arevus néhány éve már a
Titkos Inkvizíció tagjaként rangrejtve dolgozott,
és újabb beavatását követően szélesebb látókörrel
rendelkezett, mint egyszerű taleiosz társai.
Thaven Dar Eilanus Dél-Shadonban látta meg a
napvilágot. Tizenöt esztendősen ismerte fel
különbözőségét, de mivel Domvik igaz híve volt,
imákkal vette elejét a zsigerei mélyén lappangó

Vérvadászok
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késztetésnek. Favágóként élte az életét egészen
huszonhárom éves koráig, amikor is az erdőben
rátámadt egy kóbor farkas. Az állat ráugrott
Thavenre és dulakodás közben elharapta három
ujját. A túlélés ösztönével együtt rejtett képessége
is felhorgadt, amikor visszatámadott. A farkas 
észlelte a nálánál hatalmasabb erő ébredését, de
elmenekülni már nem volt ideje. A férfi keresztül-
harapta a torkát, és eszméletét vesztette. Haj-
nalodott már, amikor feltápászkodott és
holdkóros léptekkel hazaindult. Miután többször
is átgondolta a történteket és a visszanőtt ujjaira
gondolva a hite és a lelke győzött az észérven.
Tudta, hogy valószínűleg máglya vár rá, de 
rettegett attól, miféle hatalom lakozhat benne.
Meg-kereste a legközelebbi inkvizítori rendházat
és elbeszélte a történteket.
A domvikánus inkvizítor, miután meghallgatta a
hozzá jelentkező férfit, elgondolkodva kért silen-
tumot a jegyzőkönyvező írnoktól és időt a Thaven
nevű férfitől. Mivel közbejött a pyar-shadoni dik-
tum küldetése, elszállásolta a hallgataggá vált
favágót és mire másodmagával visszatért, már
döntött a sorsa felől. 
Az egyház által reárótt feladat kapcsán megismert
pyar pap-inkvizítor, bizonyos Therias ugyanis
meglepően nyílt volt és érdekesen vélekedett világi
és egyházi nézetekről. Talán ezért is avatta be a ki-
hallgatás részleteibe. A titkos fóliánsokat is bőszen

forgató „ifjú” inkvizítor felfedte neki a
lehetőségeket és Shadon földjén maradt, amikor
a Pyarroni Szék megbízatása végére ért. Együtt
kérdezték ki újra Thavent, és mivel feltételezésük
helyénvaló volt, futárt menesztettek mindkét
inkvizícióhoz a kölcsönös együttműködés
reményében. Miután nagy nehezen megkapták,
felcsapták a tiltott tudást rejtő könyveket és kitaní-
tották a férfit, hogyan fordítsa hasznukra a
születésétől fogva benne rejlő hatalmat.
Thaven meglepően hamar tanulta ki a vérmágia
érzékeléséhez szükséges formulákat és két hónap
harci oktatása után elindultak első bevetésükre.
Két év elteltével kifüstölt szekták, máglyán lobogó
ranagoliták, eretnek vérmágusok szegélyezték
útjukat. Thaven már messziről érezte a vér kisug-
árzását, és nem csak érezte, látta is a sötét mágia
bélyegét minden beavatotton. Legjobban azonban
a vérivó élőholtakat gyűlölte. Amit a két inkvizítor
nem észlelt, a mágiájukkal rejtőző vámpírokat,
Thaven sötétben világító mécsesekként érzékelte.
Miután megjelölte a célpontot, a két felszentelt
nem késlekedett. A rendjük által védelmükre
kiküldött két testőrnek csak néha, egy-egy szívó-
sabb, vagy nagyobb csoporttal bíró eretnek esetén
kellett beavatkoznia. Két alkalommal még az el-
lenük korbácsolt végmágiát is megfékezte
hatalmával, az eretnekeknek pedig nem hagytak
időt csodálkozni az inkvizítorok.

Tetteikről mégsem születtek eddig legendák,
hiszen az inkvizíció eleddig eltiltotta a nyil-
vánosságtól az ötfős „vérvadász” különítményt.
Az inkvizíció hosszas tanácskozás után engedé-
lyezte számunkra, hogy a a Harsona lapjain meg-
jelenjenek a fenti információk. Természetesen
néhány részletet ki kellett hagynunk a vérvadászok
tevékenységének biztonsága érdekében, de a cikk
megjelenését a Szövetség és a Liga az alábbiak 
szerint indokolta:

„(...) lévén furcsának hat az efféle belső információk köz-
zététele, de tesszük ezt abból a megfontolásból, hogy elret-
tentő példaként állítva Pyarron és Shadon Inkvizíciójának
kölcsönös közreműködését, a vérvadászok tevékenységét
(...), miáltal a mindkét oldalon üldözött eretnekek fi-
gyelmeztetése gyanánt közöljük, a sötét erőkkel paktálókat
hamar eléri az isteni rendelés.”

Mindenesetre elgondolkodtató egy névtelenséget
kérő szakértőnk megállapítása, miszerint a két
Inkvizítor és testőreik egy wier férfi segítségével
leplezi le az eretnekeket és keresi az irányt a vért
gyalázók máglyára küldésének útján. Az inkvizíció
sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a fel-
tevést, így ez utóbbi megjegyzés nemhivatalosnak
tekintendő.

Vérvadászok
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osem hittem volna, hogy tényleg eljutunk
Pyarronba, főleg nem ilyen körülmények

között. Mikor nekivágtunk az útnak, erszényünk
pénztől, szívünk vágyaktól feszült, vidáman
nevetve terveztük a hosszú kalandot, melynek
végén majd megpillanthatjuk a Szent Várost, és
részesei lehetünk Alborne Ünnepének, melyet a
világnak ezen a táján Lantok Báljaként ismernek.
Felnyergeltük a lovainkat a kis vendégfogadó ud-
varán, Zsivány elköszönt legújabb kedvesétől, vál-
lunkra kanyarítottuk a köpenyünket, és
nekivágtunk az útnak, melyről akkor még csak an-
nyit tudtunk – hosszú lesz, és izgalmakkal teli.
Persze, naivak voltunk, de ott, ahol mi élünk, min-
denki naiv – a parasztok a földeken, a mesterem-
berek nádtetős házaikban, a nemesek
uradalmaikban a világot egyszerűnek és
küzdelmesnek ismerik, s naivságukat még a Dúlás
kegyetlen évei sem törték meg, most is épp úgy
hisznek az igazságban, az emberek
segítőkészségében és a világ jóságában, mint
annak előtte. Mivel térkapura nem volt pénzünk,
és Garol amúgy is ragaszkodott ahhoz, hogy is-
merjük meg az Államszövetség tájait, maradt hát
a hosszabb, de olcsóbb megoldás, és belevágtunk
életünk legnagyobb kalandjába.

Négy hónap telt el, a hideg évszak végig-
gyötört bennünket válogatott csapásaival, s
akárhogy igyekeztünk is, nem tudtuk csak a
hónapok isteneinek arcát látni a jégesőben,
kiáradt folyókban, mocsárrá változott szán-
tóföldekben és az összefüggő függönyként
lezúduló esőben – még Darton és Uwel sem
lehet ennyire kegyetlen választott népeivel,
biztattuk magunkat, s újra és újra megsarkan-
tyúztuk lovainkat. Elhagytuk hazánk, Syburr
fekete-kék-fehér sávos karókkal jelzett
határát, végighajóztunk lomha, rozoga kom-
pokkal Enysmon folyóin, s Lar-Dor taván,
majd ismét lóra szállva haladtunk tovább
észak felé, érintve Ó-Pyarron szívfájdító rom-
jait, s a felégett falvakban újra feltámadó
életet, erdőkön és lápokon vágtunk át, s szá-
mos alkalommal fogadó s vendégház helyett
tőzegen aludtunk, lópokrócba csavarva.
Mikor Zsivány körnaptára szerint a Hamvak
havának vége felé jártunk, az idő végre el-
csendesedett, mi pedig megpillantottuk a
Szent Várost. Pénzünk nagy részt elfogyott
az úton, Carelia lova megdöglött, nekem
pedig még mindig sajgott a karom egy jeges
gázló emlékeként, de láttam társaim arcán,
hogy ők is épp úgy boldogok, mint én – ar-
cukon csöndes, álmélkodó kifejezés ült meg a

magas, fehér
falak láttán, és
mintha Garol
egy könnycsep-
pet törölt volna
le ragyás orráról.
A Nap a várost
körülvevő lan-
kás dombok
mögött már
félig eltűnt,
vörös fényűre
festve a tájat, s
megcsillanva a
városon túli
tengeröböl sötét
vizén, mikor egymásra mosolyogtunk, Carelia
megrántotta új lova gyeplőjét, s nekivágtunk
utunk utolsó perceinek.

A kapuk még ilyen kései időben is nyitva voltak, noha
a városőrség címeres általvetőt viselő fegyveresei
éberen figyelték a betérő tömeget… 
s micsoda tömeg volt az! Pyarron mindenféle népei,
férfiak s nők, gyermekek és aggok, ki szekéren, ki
lovon, s akadt, aki gyalog, nemes és nemtelen egykép-
pen, s a sok szőkésbarna fej között egy-egy sötétebb
üstököt is megpillantottunk. A tengermellék
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népeinek gyermekei, sőt, a legendás s mesés Taba
el-Ibara lakói is épp úgy ott voltak a városkapu
előtt kavargó sokaságban, mint ősapáink távoli
rokonai, a shadoni felföld keseszőke, szögletes
arcú fiai, s persze a messzi észak majd minden
tájának sarja. Az őrök háromfelé terelték a
tömeget, s a sorokat értő szemmel figyelték –
átvizsgálták a kocsikat, néha bele-bele túrtak egy
csomagba, s akadt olyan is, akit meg is motoztak.
Minket elkerült az őrök szeme – szerencsére, mert
attól tartok, Zsivány erszényében találtak volna
néhány oda nem illő dolgot. A kapun túl pedig
várt ránk Pyarron, felfedezni való, megismerésre
vágyó, lüktető, illatokkal, színekkel és zajokkal teli
hatalmas csoda, a Délvidék, s tán egész Ynev legc-
sodásabb városa. Az utcákat fáklyák világították
meg, s a saroképületeken táblák mutattak irányt a
fontosabb terek, nagy épületek felé, sikátornak
nyoma sem volt, ellenben számos kis utcában is
szökőkút, pad vagy lugas fogadta a pihenni vágyó
utazót, a várost átszelő kis folyóerek fölött pedig
művészien formált fa és kőhidak íveltek át. Olyan
érzésünk volt, mintha az egész város egyetlen
hatalmas díszkert lett volna, meredek szirtek és
mély völgyek közé építve. A falak tövében, s a
külső kerületekben két-három szint magas
lakóházak, műhelyek, boltok és raktárak álltak,
néhol templomok és fogadók, mulatók bújtak
meg köztük, beljebb pedig a város életének fontos

helyeit találtuk – piacot, céhházakat, vám-
csarnokot, fürdőket, főtemplomokat és a bent
lakó nemesek karcsú, ízléses lakótornyait. Noha
mind a négyen fáradtak voltunk, tudtuk, nem
lennénk képesek aludni, ezért úgy döntöttünk, be-
járjuk a város legszebb részeit, s csak hajnaltájt
keresünk fogadót magunknak. Az ünnepségek,
úgy sejtettük, csak néhány nap múlva kezdődnek
el, de az emelkedett hangulat már érezhető volt –
számos ablakból színes kendők lógtak, néhány
ivóban ingyen mérték a bort, s a piacokon már
kipakolták bodegáikat a csengettyűsök,
maszkkészítők, szalagfonók, illatszer árusok, és az
elmaradhatatlan füvesasszonyok. Fáklyák, tükrös
lámpák, sőt, mágikus kövek fényében hol vörös,
hol sárga, hol pedig ezüstkék fényben úsztak a
fehér gránitból épült templomok és középületek,
a fürdők most is hangosak voltak, épp úgy, ahogy
a Kocka Háza nevű játékház, no meg az eljövendő
ünnepségek egyik fő helyszíne, az Alborne temp-
lom, s az előtte álló, az utca kövezetében mélyített
körszínház. A körszínházat most mutatványosok,
tűznyelők és bohócok töltötték meg – láttam
Garol arcán a kíváncsiság és irigység furcsa kev-
erékét feltűnni. Mikorra hajnalodni kezdett, zúgó
fejjel és boldog szívvel tértünk aludni választott
fogadónkba, melyet kocsmárosa a Vén Hadnagy-
hoz címzett – még álmomban is Dreina 
katedrálisának embernyi márványoroszlánjai, a

városi tanács épületének aranyozott mozaik-
címerei, a fegyvermívesek utcájának csábító
díszkardjai, és a Fűzfák Ligetében látott külön-
leges növények kavarogtak a szemem előtt.

Másnap reggel úgy nyílt ki a szemem, s keltem ki
az ágyból, mintha rugóval pattintott volna ki egy
láthatatlan erő, s szokott lustaságom azonnal
elpárolgott, mikor ismét tudatosult bennem –
Pyarronban vagyok. Mellettem Zsivány épp az
ingét hajtogatta, az ablaknál álló Garol pedig
szemérmesen elfordult, míg Carelia a paraván
mögött öltözött. Ha valamiben a Megron
testvérek, Zsivány és Carelia szokásai hasonlítot-
tak, akkor az a ruhák és öltözködés iránti olthatat-
lan szenvedélyük volt – mindketten órákat voltak
képesek válogatni és nyavalyogni, mikor pedig
felöltöztek, elvárták a dicséretet és a
lenyűgözöttséget. Egy óra is beletelt, mire min-
dannyian végeztünk a mosakodással és
öltözködéssel, a reggelivel és a lóápolással, és
végre elhagytuk a Vén Hadnagyot, s belevetettük
magunkat ismét a városba. Annyi látnivaló volt
még, annyi ismeretlen kis pont, és még az ünnep-
ségek előtt meg akartunk annyit ismerni a város-
ból, amennyit csak lehet. Úgy tudtuk a fogadóstól,
a Lantok Bálja másnap délben kezdődik majd, így
volt annyi időnk, hogy kedvünkre ismerkedjünk a
Szent Várossal. Miután végigsétáltunk az 
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utazónegyedet a város belsejétől elválasztó völgy
fölötti hídon, s a magasból megcsodáltuk a város
völgyben álló épületeit, s a mindenütt eleven foltként
megmaradt erdőket, betértünk Krad főtemplomába,
apró áldozati ajándékokat helyeztünk el Kyel komor
katedrálisában, és Darton föld alatti kriptatem-
plomában. Sok pénzünk nem lévén csak a szánkat
tátottuk a piacokon és vásárokban, betértünk egy
dzsad teaházba, hűsöltünk a város számtalan
kertjében, a szökőkutak árnyékában, végignéztük a

főutak melletti
szoborsorokat – s
azzal kérkedtünk
egymás előtt, hogy
ki hány legendás
alakot ismer föl.
Elmentünk a
Nagyvilág Biblio-
tékába, s az elő-
csarnokban álló
hatalmas kife-
szített vászonra a
több ezer név
mellé mi is felrót-
tuk a sajátunkat,
meg-csodáltuk a
Kapuk Terét – és
irigykedve néz-
tük azokat, akik
térkapuval utaz-

hatnak, kilépve a kavargó kékségből, egy távoli
tájról érkezve. Megcsodáltuk a Tűtornyot is, ezt
a fallal elkerített, égig nyújtózó, fehérgránit rej-
télyt, melynek minden kövét mágia tartja a
helyén, s melynek mágikusan tágas
csarnokaiban a világ legbölcsebb mágusai ok-
tatják varázslók nemzedékeit. Szerény ebédün-
ket egy lacikonyhán költöttük el, néhány pohár
ingyen bor kíséretében, délután pedig szétvál-

tunk. Zsivány egy fürdő felé vette az útját, Garol
és Carelia a várost díszítő emberek forgatagába
vetette bele magát, s hamarosan ők is szalagokkal
és papírlámpásokkal a kezükben segítettek, én
pedig úgy döntöttem, visszatérek a fegyver-
mívesek utcájába tátani a számat. Arannyal és
ezüsttel futtatott mestermunkák, abbitpengék,
mívesen formált markolatok, pillekönnyű
láncingek, s távoli tájak idegen fegyverei között
meseországban éreztem magam. Néhány
mesterember megengedte, hogy egy-egy fegyvert
kipróbáljak, és azonnal éreztem – az otthoni
kovács által készített tőröm silány kacat ezekhez
képest. Mikor már úgy éreztem, nem fér több
látvány a fejembe, a várost átszelő kövezett
csatornák mentén lesétáltam a kikötőbe. Bi-
zonyára napok óta folyt az ünnepségre hozott
áruk kipakolása, de még most is rakodó-
legényekkel volt tele a móló, nehéz ládákat és
bálákat cipelve a feljebb várakozó kordék felé.
Idegen szavú kereskedők alkudtak, gyanakvó
kikötőmesterek figyelték a forgalmat, s a párás,
sós ízű levegőben feszült, izgatott várakozás úsz-
ott. Számos ember tehette föl erre az ünnepre
vagyonát, hogy egy sikeres üzlettel vagy ren-
dezvénnyel meggazdagodjon, érthető volt tehát
emelkedett hangulatuk. Lesétáltam az úgy
nevezett Örvényig, vagyis a Gályák-tengerébe
ömlő Dorlan folyó számos ágának egyikéből
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képzett medence-szerű torkolatig, ahol az édes és
sós víz keveredésénél állt Antoh temploma, és egy
kis kápolna a vízbe fúltak emlékére. Estére ismét
megteltem élményekkel, s lassan én is csak ágyra
és vacsorára vágytam. Garol és Carelia a fogad-
óban voltak már, s fél órával utánam Zsivány is
megérkezett, erős női illatszerszagot árasztva
magából. Megosztottuk egymással az élményein-
ket, és korai vacsoránk után nyugovóra tértünk.

Valamivel tovább aludtunk, mint előző nap, és
már jócskán délelőtt keltünk föl. A város zaja
ezúttal énekszóval és zenével keveredett, és nyitott
ablakunkon virágszirmokat sodort be a kissé még
hűvös tengeri szél. Láttam társaim arcán a
mosollyal palástolt izgatottságot – eljött végre a
nap, amiért hónapokon át utaztunk távoli otthon-
unkból, hogy lássuk az ünnepet, a várost, és hogy
magunk is részeseivé válhassunk a Lantok Báljá-
nak. Az utcákat már szinte elborították az ünnep
kellékei – minden ablakban és kapuban szalagok
és zászlók függtek, a városi ligeteket és erdőket is
felékítették, az utcasarkokon árusok kínálták
portékájukat, s a legkisebb tereken is mu-
tatványosok, kobzosok szórakoztatták a népet, s
gyűjtöttek némi pénzt. Épp a Kapuk Tere felé tar-
tottunk, hogy megnézzük, az ünnepségre miféle
népek érkeznek az utolsó pillanatban, mikor egy
kis téren átvágva, valahol az Egyetemvárostól nem

messze, tapsoló tömegbe botlottunk. A fából
tákolt emelvényen épp akkor hajolt meg két ide-
gen arcú muzsikus – egymásra néztünk, és vidá-
man elindultunk az emelvény felé. Zsivány és
Garol „finoman” lesegítette a két muzsikust, én
pedig hangos szóval a tömeg figyelmét kértem.
Zsivány ekkorra már lanttal a kezében állt az
emelvényen, Carelia pedig a felpendülő dallam-
okhoz illő énekszóval csatlakozott bátyjához.
Garol előkotorta erszényéből színes, csengettyűs
gömbjeit, s ügyes kézzel zsonglőrködni kezdett –
ha igazán formában volt, mint akkor is, héttel is el-
bírt. Én a közönség első sorai előtt sétálva
szórakoztattam őket apró kis bűvészmu-
tatványokkal – kendőket, érméket varázsoltam elő
a gallérjuk, fülük mögül, kettétört pálcákat „for-
rasztottam” egybe, lenyeltem, majd „vissza-
köptem” egész tojásokat, s más nevetséges kis
trükköket adtam elő, amiket otthon már mindenki
ismert és unt. A tömeg nagyjából tíz perc után
már kezdett mozgolódni, így meghajoltunk, s
távoztunk, átadva a helyünket egy újabb mutat-
ványosnak – de annyi pénzt sikerült szereznünk,
hogy ne érezzük magunkat nagyon megszorulva,
és telt belőle mind a négyünknek egy-egy maszkra
is. Garol oroszlánarcot formázó álarcot választott,
Careliáé csak a szemeit takarta el színes vonalakkal
és szalagokkal, Zsiványé félig síró, félig kacagó
arcot formált, én pedig a népmesék gonosz

manójának vörös orrú, piros szeplős arcú
maszkját vettem meg. Az ingyen bormérés nemes
szokása továbbra is élt az utcai fogadókban, így
egy óra múlva már hangosan kacagva és kissé
dülöngélve sétáltunk a Szent Városban, más álar-
cosokkal, gólyalábasokkal, zsonglőrökkel együtt,
meg-megállva, hogy belehallgassunk egy távoli táj
zenészeinek dalába. Délben megkondultak a ha-
rangok, mi pedig az Alborne templomhoz siet-
tünk.

A templom előtti téren már alig lehetett lépni,
mikor megérkeztünk, emberekből rakott vastag és
átvághatatlannak tűnő fal meredt előttünk. Min-
denki a nyakát nyújtogatta, a gyermekek szüleik
nyakában ültek, néhány leleményes bámészkodó
gólyalábakról próbált jobb látványt elcsípni.
Egyelőre csak annyit láttunk, hogy a templom
hatalmas kapui nyitva vannak, és magas zászlók
lebbennek a tömegen túl. Garol ragadta meg a vál-
lam, és egy kősas talapzata felé húzott, ahonnan
épp abban a pillanatban távozott néhány ember –
így a madár hátára felkapaszkodva végre jól láttuk,
mi történik. A földbe mélyített körszínház padlója
vastagon homokkal és virágszirmokkal volt fel-
szórva, a templom lépcsőjén pedig hat színes tu-
nikákba öltözött, maszkot viselő pap és papnő
sétált le, a magas zászlókat hordozva – a zászlók,
Carelia így magyarázta, a művészeteket
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jelképezték, táncot, zenét, festészetet, szobrásza-
tot, verset és színjátszást. A zászlókat tartók a
körszínház íve mentén álltak fel, majd a templom-
ból kiszaladt sebes lábbal jó másfél tucat leány,
lenge selyemruhában, hajukban színes sza-
lagokkal, kezükben csengőkkel, dobokkal és lan-
tokkal, majd kavargó, vad táncba kezdtek a
körszínházban, zenével és énekkel kísérve légies
mozdulataikat. Az egész tömeget áhítat kerített
hatalmába, mikor a lányok ringatózás-szerű
táncba kezdtek, néhányan, jól láttam, elsírták
magukat a gyönyörűségtől, és még Zsivány szája is
tátva maradt. Úgy éreztem, és ma is ezt vallom,
hogy abban a táncban isteni erő lakozott, és maga
Alborne áldotta meg a táncosokat, és talán a
nézőket is – ember magától képtelen ilyen
csodára. Mikor a végtelennek tűnő néhány perc
elmúlt, a lányok ahányan voltak, annyifelé szalad-
tak, fürge ugrásokkal vágva át a tömegen, hogy az
ünnepség kezdetének hírét elvigyék a város
legtávolabbi szegleteibe is. A templomból két
izmos, félmeztelen férfi, kiknek testét olajjal ken-
ték csillogóra, hatalmas bronzedényt hozott ki,
majd újabb papok és papnők borokkal, olajokkal
és mézzel teli kupákat. Égi harmóniájú lantdallam
csendült föl a templomtornyok irányából, és a fel-
szentelt szolgálók a drága italokat és olajakat mind
a bronzedénybe öntötték, miközben számunkra
érthetetlen imádságokat mormoltak. A környező

házak felső szintjeiről virágeső hullott ránk, vala-
honnan hófehér galambok repültek az égnek, a
bronzedényben keveredő áldozatok pedig vakító
fehér tűzzel lobbantak föl, s a következő pillanat-
ban az edény már üres volt, minket pedig 
megmagyarázhatatlan, boldog elégedettség töltött
el. A Lantok Bálja elkezdődött.

A kezdeti tömeg lassan szétoszlott, és mi sem
maradtunk már sokáig. A papok és papnők helyét
kikiáltó vette át, aki fennhangon hirdette, hogy
egésznap milyen színházak adnak elő rövid 
jeleneteket a körszínházban – szavaira nem
tudtunk, s nem is nagyon akartunk figyelni, a szín-
ház, főleg a komoly, nemeseknek való, lelket
megrázó, bánatot hozó dráma nem kötötte le
egyikünket sem. Emlegette Eren, Erion, Al
Abadana, Shadlek és Ifin legjobb színházait, híres
színjátszókat, de nem akartunk maradni. Kön-
nyedebb szórakozásra vágytunk, komédiára, lant-
muzsikára, mutatványosokra, és vidámságra.
Mikor a kikiáltó a „negyedik kyr flotta pusztulásá-
nak szomorú tragédiáját” hirdette meg,
összenéztünk, és távoztunk a térről. Mege-
gyeztünk, hogy közösen megnézzük a Nimfák
Kertjének látványosságait, megebédelünk, aztán
mindenki kedve szerint járja majd a várost, s este
a Kristálytó partján találkozunk, ahol vízi-játékot
ígértek, majd részt veszünk az ökörsütésben, s a

végeérhetetlen utcabálon. A város minden pontját
ellepték akkorra a rögtönzött kis színpadok és
pódiumok. Komédiajátékok, lantversenyek,
zsonglőrbemutatók és gyakran vaskos, sőt,
szemérmetlen pantomim-előadások szórakoztat-
ták a bámészkodókat. Számos helyen megálltunk
mi is nézelődni, s bizony, gyakran belepirultunk
az övön aluli tréfákba, fájt az oldalunk a nevetéstől
– Zsivány kedvence a majmával veszekvő vak
dzsad tréfás komédiája volt – és egyszer mi is fel-
tolakodtunk a pódiumra kis időre, hogy közös
előadásunkkal szórakoztassuk a közönséget.
Sokkal tovább tartott persze az út így a célunkig,
mint terveztük, de nem bántuk, biztosan állít-
hatom. Szerzett pénzünkből kényelmesen mege-
bédeltünk, leöblítettük jófajta vizezett borral, és a
szoborrá meredt bohócokkal, jóslathúzó tarka
madarakkal, meg néhány rézért bárki hangját
utánzó hasbeszélőkkel szegélyezett sétányon tova-
indultunk. Már kis híján elértük a Nimfák Kertjét,
mikor újra elvonta a figyelmünket egy újabb csoda
– a Kert szélén sátor állott, melynek kikiáltója sz-
erint Ynev legcsudásabb torzságai mind ott
láthatóak, az elefántlábú fiú, a szakállas leány, 
a kígyóember és persze a hírneves kétszájú férfi.
Bár hitünk és otthoni neveltetésünk szerint
óvakodtunk az efféléktől, a kíváncsiságunk
erősebb volt, és végül jóleső borzongással néztük
végig, amint a kígyóember csomót köt magára, a
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kétszájú férfi pedig egyik szájával sültet eszik, míg
a másikkal annak ízét dicséri. A mutatványosokra,
tűzköpőkre és bábosokra már nem is veszteget-
tünk figyelmet, hisz az egész város tele volt velük
– minket jobban érdekelt végre a Nimfák Kertje,
ez a hatalmas, érintetlen erdőfolt, melyben a hírek
szerint szent erdőkből idehozott ősi, lélekkel bíró
fák között erdőszellemek és ledér nimfák lakoz-
nak. A tömeget követve megtaláltuk a tisztást,
melyet magas sövény kerített, s a sövény mögött
tolongtak a nézők – a tisztáson, a fák lombja által
takart félhomályban légies, szinte áttetsző ruhájú,
szárnyas, zavaróan fehér bőrű, ezüsthajú lények
táncoltak és muzsikáltak. Bár Garol szerint egy-
szerű szemfényvesztés az egész, és ebben némileg
igazat kellett adnom neki, a látvány akkor is
lenyűgöző volt, és a nimfák dalai és tánca sem hagyott
maga után kívánnivalót. Zsivány szemén láttam,
szívesen lett volna a sövény túlsó oldalán, de szerenc-
sére nem kellett róla lebeszélnünk – a tömeggel együtt
sodródtunk ki. Útjaink az esti viszontlátás ígéretéve
váltak el, és nekiindultam, hogy felfedezzem az ünnep
rejtett tereit. A Nagyvilág Bibliotékában híres költők és
tollnokok olvastak fel könyveikből, a Kocka Házában
pedig a betérők jelképes összegért guríthattak az ele-
fántcsont koc-kákkal, vagy vethettek kártyát maguknak.
A kisebb utcákban jósnők és bájitalfőzők kínálták kétes
portékáikat, az egyik híd lábánál pedig színesre festett
szőrű pónik által húzott fogatot lehetett bérelni.

Az egész délutánt úton töltöttem, annyira hajtott
a megismerés vágya, hogy nem tudtam leragadni
sehol – sem az utcai bábszínházaknál, sem a
játékos erőpróbáknál, de még annál a férfinél sem,
aki bekötött szemmel bizonygatta, hogy fakardjá-
val bárkit lefegyverez, s erre pénzben fogadni is
mert. A sor hosszú volt, s ahogy láttam, tényleg
megtette, amit ígért, így inkább nem álltam be én
is – továbbmentem, hogy az újra sóvárgó lelkemet
megtöltsem minél több csodával. Egy
kereszteződésben kürtösök vonultak el előttem,
mögöttük maszkot viselő tömeg kavargott, és
hirtelen elhatározással csatlakoztam. Hamarosan
valaki a kezembe nyomott egy kupa bort,
nyakamba akasztott egy virágfüzért, és csenget-
tyűket kötöttek a csizmámra. A bor édesebb volt,
mint amit ingyen mértek, és kellemesen átmelen-
gette, megbizsergette tagjaimat, így aztán mind
nagyobb kedvvel követtem a kürtösöket. A menet
számomra érthetetlen mód kanyargott az utcák
forgatagában, elhaladt számos furcsaság mellett –
talán elég csak egy erv mutatványos beszélő disz-
nóját, vagy egy dalnokot említeni, aki egymaga 
játszotta el Syburr harci indulóját, melyet köztu-
dottan hatvan kobzosra és kürtösre írtak. Végül
egy utca sarkán átfordulva virágokkal és édes illatú
füvekkel díszített kapualjba sétáltunk be, s ekkor
már olyan bódult voltam, hogy nem igen tudtam,

merre járunk, vagy egyáltalán, kik ezek az 
emberek körülöttem. Bent átmentünk a virá-
gokkal szórt udvaron, mindannyiunk lábát és
kezét megmosták szolgálók, és egy második ka-
pualjon át újra egy udvarba értünk. Ott megvilá-
gosodott előttem, mibe csöppentem – szemközt
Ellana hatalmas szobra állt, az udvar pedig puha
lóherével és lonccal volt felszórva, s a mellettem
álló leány oly hirtelen csókolt szájon, hogy
elmerengeni sem tudtam rajta. Szemem sarkából
láttam, hogy kicsivel odébb semmivel sem
szemérmesebbek a fiatalok, és eszembe jutott, mit
szólna Zsivány, ha ezt most kihagynám. Átöleltem
a lány derekát, ám ekkora eszembe jutott az is, mit
szólna Carina, ha nem hagynám ki. Keserű
boldogság árasztotta el a torkomat, majd zavartam
távoztam, szinte futva, mielőtt egy puha, fehér kar
a loncra ránt engem is henteregni.

Mire a fejem kitisztult, a város egy ismeretlen
részén álltam, de az ünnepség itt sem volt kisebb.
A nemesi negyed – mert mint kiderült, ott vagyok
– azonban más képet festett. A dalnokok és mu-
tatványosok itt kifinomultabbak voltak, a gazdag
nemesek megnyitották házaik magán-
gyűjteményeit társaik előtt, és az utcai kifőzdék itt
nem pecsenyét, hanem fürjfiókával töltött marha-
combot árultak harminc pecsenye áráért. Egy kis
téren csinos félelf  táncosok szórakoztatták
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Pyarron nemesen születettjeit, másutt pedig a
büszke Illanor dalnoka regélt fura, torokhangú
énekével népe dicső és vad történelméről. Míg 
visszataláltam a vadabb ünnepléssel kecsegtető
utcákra, számos virágokkal és szalagokkal ékített
szobrot és házat láttam, melyek közül nem egyet
az ablakáig elleptek a szirmok. Esteledett, így a
Kristálytó, eme mesterséges vízfelület felé vettem
az irányt, ahol rövid tanácstalan keresgélés után
összefutottam a bortól és leányok hajának illatától
bűzlő Zsiványra, majd a kacsákat etető Garolra,
végül a csengettyűivel idegesen babráló Carinára.
Beszélgetni nem sok időnk volt, mert mire
Zsivány mindenkinek eldicsekedett kalandjaival a
Kocka Házában, és elsorolta a délutáni hódításait,
a látványosság elkezdődött. Színes fények úsztak
be a tó felszínére, vízsugarak ugrottak föl, egymást
keresztezve, fényes, zöld és arany szín pára
lebegett körbe, csillogó halak dugták ki ostoba 
fejüket, s mindezt a tó közepén úszó nagy csónak-
ban álló zenészek lantjainak dallamára. Biztosak
voltunk benne, hogy erre már tényleg csak mágia
lehet képes, de akárhogy is kutattunk, nem láttunk
senkit, aki ezt a csodát létrehozhatta volna, így
letettünk a tömegben rejtőző varázsló kereséséről,
és tovább bámultunk. A vízoszlopok kirajzolták
Pyarron címerét, majd Ynev földabroszát, színes
rajzolatokkal mutatták be a város dicsőségét, végül
hatalmas robbanással többhordónyi színes, csil-

logó víz fröccsent szét, mely a ruhánkat csak meg-
nedvesítette, de arcunkat és kezünket csillámló,
ezüstös-vörös-kék mázba borította. Nem
vesztegetnék szót arra, hogy Carina milyen
gyönyörű volt ezzel a különös arcdíszítéssel – úgy
sem lenne elég szó arra, hogy elmondjam. Az el-
tervezett ökörsütést kicsit lekéstük, de még így is
jutott elég a vastag zsírú, hatalmas állatokból, hogy
csillapítsuk éhségünket, és aztán kupaszám
vedeltük a füszerezett csemegebort, és addig et-
tünk gyümölcsöt és süteményt, míg Garol végig
nem rókázta az utcakövet. Szerencsére ebben a
pillanatban történt a Lantok Báljának kétségkívül
leglátványosabb eseménye – a fejünk fölül hatal-
mas recsegő dörrenések hallatszottak, és felnézve
színes szikraesőt láttunk a fejünk fölött. Először
rémülten akartam menedéket keresni, de a mellet-
tem álló férfi –  állítása szerint erioni polgár –
megnyugtatott, hogy ez „csak” tűzijáték, veszély-
telen. Hamarosan már mi is az örömtől kacagva
és visítva élveztük a csillagokat és kígyókat,
vízeséseket és tűzfalakat idéző tüneményeket,
melyek vörös, lila, sárga és zöld fénybe borították
a csillagos eget.

Egymásba kapaszkodva, egymást támogatva in-
dultunk meg, hogy az utcabálon is részt vegyünk,
belekeveredjünk a végtelen, egymásban és ön-
magában feloldódó tömegben, és addig tán-

coljunk, míg kimerülten össze nem esünk a
virágszirmoktól csúszós utcakövön. Érzékelésem
addigra teljesen elvesztettem, mondhatni részeg
voltam, ahogy Zsivány és Garol is, és bizony Ca-
rina sem volt már magánál teljesen. Hangosan
röhögve ugráltam a tömegben, szalagokat dobál-
tam, és minden szembejövő nővel – és néha fér-
fival – táncoltam. Extatikus álomnak tűnt az egész
már, kavargó fényekkel, lüktető hangokkal, ahol
minden összemosódott, az arcok és személyek
elvesztek a maszkok mögött, a színek egyetlen 
vibráló masszává folytak, és a zene az ereinkbe
kúszva éltetett minket. Öntudatom elmém határán
túlra kúszott, kezem egy törékeny női derékra
fonódott, lábam alatt valami reccsenve tört szét,
éreztem a számban szétáradó bor ízét, és mielőtt
végleg eggyé váltam volna a tomboló örömünnep
személytelen egységével, felkiáltottam, és meg-
csókoltam azt, akit öleltem, lett légyen az bárki
is…

Mikor felébredtem, a fejem iszonyúan fájt, mezíte-
len voltam, és nem akartam tudni, hogy mit 
keresek Zsivány ágyában, Carina alsószoknyájával
a kezemben, babérkoszorúval övezett ágyékkal, a
lábamnál hortyogó Garollal. De ez már egy másik
történet, ami nem teljesen eme lapokra kívánkozik
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– Neeem?!?! 
– Mi az hogy nem?! Te nem figyeltél arra, amit

mondtam, vagy nem jutott el abba sötét fejedbe,
hogy ez a nagy lehetőség, amiről mindig is
beszéltünk?
– Figyeltem Drook, de ez nem a nagy lehetőség,
hanem egy nagy baromság. És ha minden áron
bele akarsz vágni, hát azt egyedül kell megtenned,
mert engem ugyan nem rángatsz bele ekkora 
ostobaságba.
– Baromság mi? Hát, ha így akarod, akkor legyen,
nem kell a segítséged, így legalább osztoznom sem
kell senkivel!
– Nyugi cimbora, ne kapd fel a vizet! Én nem tar-
tok haragot és nem felejtelek el – majd viszek virá-
got a sírodra!
– Cseszd meg!
Egy évvel később...
– Átkozott eső. Hogy a kosfejű vinné az egészet
valahová.
– Hagyd abba ezt a siránkozást, mert esküszöm
annyira kiborító, hogy az első fára felkötöm
magam, csak hogy ne kelljen téged továb hallgat-
nom.
– Na azt megnézném magamnak, sőt lehet egy
kicsit fel is vidítana! Tudod mit, segítek megfelelő
csomót kötni, nehogy ezt is elbaltázd!
– Dögölj meg! Tudod jól, hogy nem az én hibám

volt. Egyikünk se sejtette, hogy az a nyomorék kö-
lyök egy átkozott bűvhasználó, és emiatt kis hijján
én húztam a rövidebbet. Biztos vagyok benne,
hogy valahogy kifürkészte a gondolataimat, mert
máshogy nem jöhetett rá mi a szándékom. Egy
olyan férfi, mint a báró fia nekem nem jelent ki-
hívást, és ezt te is tudod jól. Nála százszor
tökösebb férfiakat is az újam köré csavarok, és azt
teszek velük, amit csak akarok. Most is rendben
ment minden, és már a tenyeremből evett az ifjú
báró, amikor megjelent az öccse, az a kis kripli.
Még most is kiráz a hideg, ha azokra a seszínű
jéghideg szemekre gondolok. Éreztem, ahogy a
tekintet rabul ejt, és ahogy a lekembe lát. Még jó,
hogy az igazi nyakék akkor már nálam volt, mert
akkor most üres kézzel iszkolhatnánk.
– Nem, drágaságom, akkor nem iszkolnánk se-
hova, mert akkor ott helyben kicsavartam volna
azt a finom kis nyakincádat és most nem kellene
az akasztás gondolatával játszadoznod. Így
egyelőre elviselem a hisztériás kirohanásaidat, és
segítek életben maradni.
– Te segítesz nekem?! Ugyan már, mióta előálltál
az évtized üzletével, minden rázósabb helyzetet
nekem kellett megoldani. Nélkülem már rég Dar-
ton varjai lakmároznának a szemgolyóidból.
– Lehet, hogy én finom falat lennék a varjak terítékén,
de ha én nem vagyok, akkor téged már rég megéget-

tek volna boszor-
kányság vádjával.
Nincs annyi csillag
Ynev derült egén,
ahány helyen téged
kiátkoztak és ahány
helyen vérdíjjat
tűztek ki a csinos
kis pofikádra. Job-
ban is teszed, ha
utunk hátralévő
részén csuklya alá
rejted az arcod,
különösen azokat a
természetellenesen
kék szemeidet.
– Had emlékeztesselek rá drága barátom, hogy ez
a csinos pofika és ezek a szemek segítettek minket
ahoz a dologhoz, amit most oly bőszen szoron-
gatsz a kezedben, és ami mindkettőnk szerencse-
csillaga lehet, ha ügyesen sáfárkodunk vele.
– Elég! Hallgass boszorka! Pontosan tudom
mekkora a hatalmad a férfinép felett, nem kell rá
emlékeztetetned. A tudás íze még most is keserű
epeként gyűlik a számban, de sajnos nem tudom
kiköpni, pedig szívesen megtenném.
A fiatal nő erre már nem válaszolt semmit, nem
mintha nyelve nem volna oly éles mint az a tőr
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ami a combjához simul, csupán elérte amit akart,
így értelmetlen lett volna bármit is válaszolni, és ő
a legkevesebbet akarja ennek a férfinak mondani.
Csendesen elmosolyodott, de ragyogó kék sze-
meiben nem a diadal fénye csillogott, hanem a
parttalan gyűlöleté.

Lovak és lovasaik is végzetesen kimerültek már,
hiszen két álló napja erőltetett menetben távolod-
tak a várostól, s közben csak egy-egy órára áltak
meg pihenni. Ráadásul most még az eső is zuhog
egész álló nap. Az átázott bőrkabátok olyan súllyal
nehezednek az utazókra, mintha csak valami sú-
lyos fémvértben kellene lovagolniuk. Tudják jól,
erejük végére értek, és ha nem állnak meg
hamarosan egy hosszabb pihenőre önszántukból,
akkor bizony a fáradtság fogja őket kérlel-
hetetlenül megállásra kényszeríteni. Üldözőik még
a legelején elmaradtak mögöttük, hála az okosan
kitervelt csalásnak, rossz nyomon indultak utánuk,
s elvben minden szívdobbanással egyre távolabb
kerültek tőlük.

Az út minden előzmény nélkül, váratlanul 
kikanyarodott az erdőből, és egy szépen meg-
művelt kalászos szélén haldt tovább. Nem messze
attól a helytől, ahol az út elhagyta az erdőt, az 
esőfüggöny mögül egy épület körvonalai kezdtek
kibontakozni. A két lovas egy pillanatra megállt,

összenéztek – ennyi is pont elég volt ahhoz, hogy
a férfit a jéghideg eső ellenére elöntse a forróság

--, s szavak nélkül is megértették egymást. Továb-
bindultak, egyenesen az épület felé. Közelebb
érve, ahogy egyre több részlet vált kivehetővé, fe-
lismerték, hogy a jósors egy fogadót vezényelt az
útjukba. A fogadó kétszintes, gerendákból épült
és zsindelytetővel fedett, egykoron szebb napokat
is megélt épület volt. Tartozott még hozzá egy
méretes kocsiszín, és egy ugyancsak nagyra épített

istálló. Bár az eső kopogása a legtöbb zajt 
elnyomta, azért azt ki lehetett venni, hogy a fo-
gadóban hangos, víg zene szól.

– Akkor, ahogy megbeszéltük. Kerüld a feltűnést,
most egyáltalán nincs rá szükségünk. Az lenne a
legjobb, ha az arcod mindvégig rejtve maradna,
úgy talán nyugton hagynak minket, és reggel ki-
pihenten, ép bőrrel folytathatjuk az utunkat.
Egyébként pedig miféle fogadó ez? – a kérdés a
fogadó bejárata fölött csendesen ázó cégérnek
szólt, amin cizellált betűkkel hosszabb felirat volt
olvasható.
– Látod-látod, mégse olyan haszontalan dolog az,
ha ember tud írni és olvasni – felelte gúnyosan a
fiatal nő. – Hm, érdekes, a hely nem más, mint a
"Fogadó az Öt Halott Favágóhoz".
– He-he. Nagyon viccesnek hiszed magad, de
nem ajánlom hogy a kelleténél jobban feszítsd a
húrt. Jobban tennéd, ha az otromba tréfáid helyett
a lényegre koncentrálnál! Szóval, miféle fogadó
ez?
– Szerinted van kedvem most téged heccelni?!
Arra a táblára az van írva! Lehet, hogy a fogadós-
nak nagyon morbid a humora, vagy tudom is én
milyen ötlettől vezérleve nevezték el így a helyet,
de hogy így hívják az biztos! – Ezzel minden
további magyarázkodás nélkül elindul az épület
irányába.
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A vastag rönkökből épített vendégfogadó apró
ablakaiban – tekintettel az alkonyi időre és sötét
zivatarfelhőkre – sárga-vörös fények táncoltak és
kellemes melegség illúzióját keltették a két csontig
átfagyott menekülőben. Az épület előtt egyetlen
hátast sem láttak, de egy viharlámpa halovány
fényét követve hamar rátaláltak egy álmos tekin-
tetű sihederre, aki a lovászfiú volt, és a gondjaira
bízták elcsigázott hátasaikat. A fogadó ajtaja
vaskos acélpántokkal megerősített deszkaajtó volt,
ami zajtalanul tárult fel, bepillantást engedve a fo-
gadó belsejébe. Odabenn a gyertyák és lámpások
táncoló fényében egy minden fényűzést
nélkülöző, de otthonosnak tűnő fogadó képe
tárult a férfi és a nő elé. A férfi lépett be elsőnek,
átázott kabátjának csuklyáját egyetlen mozdulattal
vetette hátra, míg a mögötte érkező nő, leszegett
fejjel, eltakart arccal lépkedett mögötte. 
A fogadóban nem voltak nagyon sokan. A két tu-
catnál is több asztal közzül talán ha féltucatnyi
mellet ültek. Többségük egyszerű embernek, föld-
művesnek, talán favágónak tűnt. Egy asztal mellet
minden bizonnyal egy kereskedő és kísérete
múlatta az időt, míg egy másiknál egy magányos
alak ült, háttal az ajtónak, fején díszes kalappal,
amit erősen a szemébe húzott. Előtte az asztalon
kész lakoma, de láthatóan nem a fenséges illatú
étel kötötte le a figyelmét, hanem a kandalló mel-
leti sarokban lanton játszó fiatal bárd előadása.

Bárd volt ehhez kétség sem férhetett, mert a vér-
pezsdítő, édes muzsikát szemképráztatóan
gyönyörű fényjáték kísérte.

A két fáradt utazó megtorpant a terem közepén
és elbűvölten halgatta a csodálatos dallamokat.
Aztán egy pillnat és a varázs végetért, a hangok
elhaltak, a fények kihunytak. A bárd illedelmesen
meghajolt alkalmi közönsége előtt és csendben
letelepedett a kandalló mellé. A férfi még néhány
szívdobbanásig mozdulatlanul állt, majd a pulthoz
legközelebbi asztalhoz vezette a nőt. A fogadós
egy joviális megjelenésű, kissé kopaszodó, örök
optimista férfi volt, aki arcán széles mosollyal
köszöntette kedves vendégeit.

– Látom bőrig áztak ebben a fogvacogtató hideg
esőben! Talán a kandalló mellett hamarabb át-
melegednének és...
– Nem, köszönjük, itt is nagyon jó lesz csak...

– Úgy látom semmit se változtál! Még most sem
ismered fel a felkínálkozó lehetőségeket!
A magányos férfi egy kupával a kezében éppen
felált, és az asztaluk felé indult, lassú, ráérős
léptekkel, miközben napcserzette arcán hamiskás
mosoly bújkált.
– Drook? Te itt? Hogy lehet...? – a férfi idáig ju-
tott, amikor hosszú, nehéz élete során edződött
hatodik érzéke megsúgta neki, hogy baj van, és

nem is akármilyen. Az asztal alatt keze lassan az
oldalára fűzött rövidkard markolata felé indult,
miközben lábával jelzett a nőnek is. 
A magányos férfi éppen kardtávolságon kívül
megált útban az asztal felé.
– Látod komám, igazam volt a nagy dobással
kapcsolatban, és nagy kár, hogy akkor nemet
mondtál nekem, pont úgy mint most ennek a
kedves embernek, aki csak segíteni akart.
– Igazad volt? Nekem nem úgy tűnik, hogy
királyságnyi kincsek bírtokosa lennél, bár kétségte-
len, hogy sokkal puccosabb az öltözéked, mint
egy évvel ezelőtt!
– Tán kicsit másképp alakultak a dolgok, mint
ahogy eredetileg terveztem, de hidd el, hogy
megcsináltam a szerncsém, nem úgy mint te.
– Nem? Na és ezt meg honnan veszed? 
– Onnan, hogy egy olyan ékszert szorongatsz a
bal kezedben, ami nem a tiéd, és ami könnyen 
a végedet jelentheti. De a régi idők kedvéért haj-
landó vagyok szemet hunyni a dolog felett, ha
most szépen átadod nekem és meg sem állsz a
hercegség határáig, aztán soha, de soha többé nem
térsz vissza.
A férfi lopva körülpillantott, hogy Drooknak
vajon vanna-e társai a fogadóban, s miután ilyet
nem vélt felfedezni, könnyedén csak annyit mon-
dott:
– Nem.

Keresztutak I.
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Hírek
Sellő a Dorlanban?

Noha köztudomású, hogy a Dorlan
folyóban nem élnek sellők, sem más
csudálatos lények, egy helybéli kereskedő a
múlt héten többször is látott egy sellőt az
Örvény közelében, és mint elmondta, a
teremtmény igen békésen viselkedett. Vajon
ismét egy nagyotmondó csalóval van dol-
gunk, vagy tényleg felúszott egy legendás
sellő Pyarron falai közé?
.
Két gyermek, és agg nagyszüleik lelték
halálukat tanyájukon Revanban, Pyarron
közelében, mikor az esti órákban egy szúette
mestergerenda elhasadt, és agyonütötte őket a
lakószobában. A szerencsétlenül jártak tete-
meire csak napokkal később akadtak rá a
környékbeli pásztorok, akik rögtön értesítették
Pyarron Darton-székesegyházát. A városi
tanács ígéretet tett, hogy a hasonló tragédiák
megelőzésére hamarosan kőmívesmesterekből
és építőmesterekből álló kört hoznak létre, akik
a város környékének elöregedett tanyaépületeit
fogják megvizsgálni. A Harsona ezúton is
részvétét fejezi ki a balsorsú családnak..


