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Prológus
Telihold volt az éjjel, gyönyörű ezüst színnel ragyogott az égen akár egy hatalmas drágakő amiért

bármely tolvaj oda adta volna akár a saját anyját is csak, hogy megérinthesse, magáénak tudja. De az
erdő sötétjében ez is csak egy halvány fénynek tűnt mint ahogy a tábortűz pislákoló, halovány fénye
is amit pár bandita rakott, hogy melegen tartsa őket az éjszaka és megóvja őket az arra ólálkodó
vadaktól. A mai nap igencsak remek volt számukra, mivel az erdő között húzódó úton kiraboltak egy
kereskedőt akivel csupán egy fegyveres volt, feltehetőleg egy zsoldos és pár szolgálója volt jelen akik
segítették útján a következő városig, hogy aztán árúba bocsájthassa a portékáját. Nos nekik már
nem volt annyira szerencsés ez a nap. Elsőnek a zsoldost szemelték ki a fák közül, hiszen egyedül
nála láttak fegyverzetet, egy nagy kétkezes kardot és nem szerették volna ha lenne ideje használnia
azt.  Még  mielőtt  a  banditák  megmutatkoztak  volna  egyikük  egy  számszeríjjal  próbálta  meg
ártalmatlanítani a zsoldost, bár lévén, hogy a banditák nem képzett harcosok, így nem is tudnak
kellően bánni  a  fegyverekkel,  inkább a többségben az erejük és  természetesen a sunyiságban,
hátulról támadva az óvatlanokra. Így az első lövése nem volt halálos, a zsoldos egyik karját találta el
aki erre felnyögött és ha fájdalmasan is, de előrántotta kardját és a veszély forrása felé fordult
ahonnan érkezett a nyílvessző. Ekkorra már mindenki látta a veszélyt és a szolgálók elbújtak a
kocsiban vagy éppen amögött, várva a konfliktus lehetőleg szerencsés végét. A zsoldos ismét kapott
egy lövést ami viszont belefúródott a szemébe, átszúrva az agyát. Egy pillanatra még megtántorgott
a teste mielőtt végleg a földre hullott és nem mozdult többé. Eközben a kereskedő próbálkozott
felmászni lovára, hogy elmenekülhessen, de az egyik bandita odasietett és lerángatta a lovára félig
nagynehezen  felmászott  embert.  A  kereskedő  kicsit  túlsúlyosabb  volt,  így  nem  tudott  kellő
gyorsasággal  reagálni.  Míg  az  egyik  bandita  a  kereskedővel  foglalkozott  addig  a  másik  kettő
levagdosta a szolgálókat akik könyörögtek az életükért, bár ez nem hatotta meg gyilkosaikat. Majd
mikor  meglátták,  hogy  egy  csinos  fiatal  lány  is  van  köztük  őt  nem ölték  meg,  hanem inkább
megkötötték a kezét, hogy elhurcolhassák magukkal mint zsákmányt. Ezek azok a fajta emberek
akiket nem érdekli sem becsület sem más egyéb amitől kicsit is civilizáltnak lehetne nevezni egy
embert. Őket csak a gyilkolás és az azután járó jutalom érdekli, amit meg is kaptak egy kisebb láda
arany és ékszer formájában ami a kereskedő lovaskocsijában volt elhelyezve. Az áruk értéktelenek
voltak számukra, még a drágább fajta ruhadarabok amikkel a kereskedő üzletelt sem számítottak
nekik, csupán rongyok voltak amiket szétszórtak valami értékesebbért kutatva. Az efféle emberek
különösképpen gyűlölik a tehetősebb személyeket, így aszerint is bántak vele. Megkötözték majd
kissebb-nagyobb  szúrásokat  és  vágásokat  ejtettek  rajta  szép  lassan,  hogy  kiélvezzék  minden
pillanatát annak, miközben a szerencsétlenül járt kereskedő fájdalmasan nyögdécselt és próbált
volna  ellenkezni,  de  hiába.  Még  mielőtt  meghalt  volna  hozzákötötték  a  lovához  majd  útnak
eresztették azt. A ló gyorsan vágtatott miközben a kereskedő elernyedt teste élettelenül rángatózott
ahogy verte a földet. A sebeiből felbuggyant vére tarkította maga után az utat míg lassan már nem
maradt benne ami kifollyon és végleg kihunyt az élet a szeméből. A banditák nevetve nézték végig a
műsort majd miután a ló eltűnt a látótérből ők visszafordultak és az életben hagyott szolgálólányt
elhurcolták magukkal mint plusz jutalmat az arany mellé.

A szolgálólány kicsit megcibált, fehér, bár már kissé koszos egyberuhájában, hosszú sötét hajába
temetve arcát térdelt a tábortűz közelében míg a banditák mosollyal az arcukon kiöntötték a földre a
megszerzett  láda  tartalmát,  hogy  alaposan  szemügyre  vegyék  zsákmányukat.  Többnyire
aranyérmékkel volt megtömve, de akadt némi családi ékszer is, pár gyűrű, nyaklánc és karkötő. Az
egyik rosszarcú, fogatlan figura felvett egy gyönyörű arany nyakláncot amiben egy nagy drágakő
volt, hogy szórakoztassa társait. Illegette magát mint egy úrihölgy és bárgyún vigyorgott hozzá.
-  Nézzétek,  milyen  csinos  hercegnő  vagyok.  –  Mondta  kicsit  beszédhibásan,  majd  a  többiek
nevetésbe törtek ki.
A lány felfigyelt a banditák figyelmetlenségére és ezt kihasználva megpróbált óvatosan és csöndben



felállni aztán amilyen gyorsan csak tudott nekilódult az erdő sötétjének. Ezzel viszont már elég nagy
zajt  csapott  ahogy  végigfutott  a  lehulló  faleveleken  és  elszórt  gallyakon,  felkeltve  a  figyelmet
magára. Az előbb viccelődő bandita leejtette az ékszert a nyakából és a lány után eredt míg a másik
kettő ott maradt a tűznél. Kicsit távolabb érve a tűztől már alig-alig lehetett látni valamit abban a
sötétségben, így le kellett lassítana a banditának, hogy ne bukjon orra azonnal, mivel nem szerette
volna ha esés közben elég erősen lefejel egy nagyobb kődarabot, hogy aztán végleg ott maradjon. De
még csak azt sem kockáztathatta, hogy eszméletét veszítse, hisz még tervei voltak a lánnyal, hogy
mohón kiéljék magukat szerencsétlenen.
- Úgyis megtalállak, hallod?! Jobban teszed ha nem menekülsz, mert annál jobban fog fájni amit
tenni fogok veled! Gyere vissza te kis ribanc!
A bandita kezdett egyre idegesebb lenni ahogy botorkált előre majd egy hangos női sikolyt hallott
nem messze tőle. Erre kicsit elmosolyodott gondolván, hogy a lány esetleg elbotlott valamiben és
eltörte valamijét aminek kelletlen is hangot hallatott. Ahogy lassan haladt előre a férfi egyszercsak
megpillantotta a lányt háttal egy fának dőlve, valószínűleg eszméletlenül. Közelebb ment hozzá, hogy
felpofozza és elráncigálja magával vissza a táborhoz, törött láb ide vagy oda. Viszont a látvány ami
fogadta nem az volt amire számított. A fánál fekvő lány egyik karja tőből le volt tépve és az arcán egy
akkora karmolás nyoma ami csaknem ki is tépte az állkapcsát. Nem volt valami szép látvány. A
bandita ijedtségében hátrahőkölt és seggre esve elborult a földön értetlen arcokat vágva, aztán
ahogy  tudott  feltápászkodott  és  megpróbált  elfutni  a  helyszínről.  Most  már  nem volt  annyira
figyelmes  az  útra  csak  el  akart  onnan  tűnni  minél  gyorsabban.  Szerencsétlenségére  egy
szempillantás alatt egy nagy, nála két fejjel magasabb lénybe botlott. A lény formája emberszerű
volt, sötét, szinte már teljesen fekete bőrszínnel, magas, izmos testalkatú, ugyanakkor eltorzult,
ijesztő arccal rendelkezett, borotvaéles fogakkal és két szarvval a fején. A keze akár egy halálos
vadállaté, nagy karmokkal. Nem volt kérdéses ezután, hogy hogyan tudott valaki úgy elbánni azzal a
lánnyal  pillanatok alatt.  A bandita  teljesen lesokkolt  a  látványtól,  bár  sok ideje  nem maradt  a
gondolkodásra, vagy bármilyen cselekvésre. A furcsa lény belevájta egyik kezét a férfi gyomrába és
egy könnyed mozdulattal kitépte a beleit annak. A férfi vért felköhöve a szájából, habogva térdre
rogyott majd arccal előreborult a földre. A lény hátrapillantott amerről a férfi jött és elindult annak
irányába.
A két hátramaradt bandita kisebb veszekedésbe tört ki.
- Hol a francban van az az idióta?! Már vissza kellett volna, hogy érjen azzal a kis némberrel.
- Honnan tudjam? Menj utánuk és keresd meg őket, ha akarod.
- Dehogy megyek! Éjszaka van és túl sötét. A tűznél biztonságosabb, azért maradtunk itt.
- Nem mi vagyunk itt a rosszfiúk? Mi vagyunk itt az egyetlen az erdőben akitől bárkinek is félnie kell.
- Ha ilyen keménylegény vagy akkor menj és keresd meg őket, addig én itt maradok vigyázok az
aranyra.
-  Mióta  lettél  te  ilyen kis  punci?  Talán rossz  szakmát  választottál.  Mentél  volna  inkább ruhát
kötögetni! – Megfogta a fejét, mormogott még egy kicsit magában majd sóhajtott egy nagyot. – Na
mindegy, maradj szépen kötögetni, addig én körbenézek. De nehogy meglógj a zsákmánnyal, mert
megjárod!
A feldúlt bandita megfordult, hogy elinduljon a társa és a lány megkeresésére, de nem kellett sokat
mennie, mert amíg vitatkoztak a lény rájuk talált és előtűnt a fák közül. Még mielőtt megszólalhatott
volna, a lény rátette két kezét a férfi vállára, jó erősen beleszorított és egy nagy lendülettel ketté
tépte  áldozatát.  Felemelte  a  kettészakadt  testet  és  végignézte  ahogy a  még meleg belsőségek
kiömlenek alá  a  földre,  majd egy mozdulattal  odébbhajította.  Az  egyetlen még életben maradt
bandita össze-vissza kapkodott és szitkozódott.
- Mi a...?! Takarodj te szörnyeteg!
Kezébe vette kardját és a másikba egy fáklyát amit kapkodva, remegő kézzel meggyújtott a tűznél,
majd azzal próbálta elijesztegetni a szörnyet, hátha a tűztől majd megtorpan, de az elindult felé lassú
léptekkel. A férfi eszeveszetten hadonászott a fáklyával és a levegőbe szúrkált a kardjával. Mikor a
lény elég közel ért hozzá a férfi odanyomta az égő fáklyát a mellkasához, de annak látszólag meg



sem kottyant a tűz, nem érzett fájdalmat. Megragadta a férfi fáklyát tartó kezét és visszafordította
azt felé. A férfi nagy erőfeszítést tett, hogy tartsa a karját, de vesztett küzdelem volt, hisz ellenfelén
kicsit  sem  látszódott,  hogy  meg  kellene  erőltetnie  magát,  könnyedén  mozgott.  Másik  kezével
megpróbált suhintani, hogy levágja kardjával a lény karját, de ő kiütötte azt a kezéből majd a férfi
szerencsétlenkedését megunván a lény egy egyszerű mozdulattal kitörte a bandita kezét amiben a
fáklya  volt  és  úgy  beleszúrta  a  szájába,  hogy  a  tarkóján  jött  ki  a  még égő fáklya.  A  holttest
összerogyott a lény lábai előtt aki szánakozva nézett végig rajta. Nem érzett megbánást, könyörtelen
volt, élvezte amit tett, akárcsak áldozatai tették másokkal. Kivéve a pórul járt lányt aki csupán
rosszkor volt rossz helyen. A lénynek nem számított, nem tett különbséget jó és rossz között. Csupán
ösztönösen viselkedett. Majd hirtelen egy furcsa még sosem tapasztalt érzés árasztotta el. Érezte
valaminek a közelségét,  valami élőét,  érezte,  hogy szemek vizslatják minden mozdulatát.  Kicsit
meglepődve fürkészte az erdőt, mikor megpillantotta. A sötétből két tűzvörösen izzó szempár leste
mozdulatait. Furcsa érzés kerítette hatalmába, mikor belenézett a szempárba. Nem érzett haragot,
se semmi mást amit valaha is érzett.  Csupán kíváncsi lett,  így lassan elindult felé és beszédre
nyitotta száját, de nem jött ki rajta hang. Ahogy közelített, a szempár égő tüze egyszer csak kialudt,
eltűnt a semmibe és nem maradt utána más csak egy kis parázs a földön. A lény markába vett a
parázsból, megszagolta mintha érezne rajta valamit, majd továbbállt és eltűnt az erdő sötétjében.



1.
Melard Caden egy tehetős kereskedő aki Brillmorban él egyetlen lányával Salorával. A kereskedő

egy erős alkatú, de kicsit túlsúlyos negyvenegy éves ember, de ránézésre inkább azt mondanánk
legalább ötven. A felesége tizenkilenc évvel ezelőtt belehalt a szülésbe és Melard azóta sem tette túl
magát hitvese halálán, de ami mégjobban fáj neki, hogy lánya anya nélkül nevelkedett és cselédekkel
pótolta a hiányát akik kisegítették őt a nevelésben. Bár az anyai szeretet hiányzott a családból,
Melard tudta, hogy a jó anyagi helyzetének köszönhetően legalább sosem kellett semmiből hiányt
szenvednie a lányának és bár ez nem ér fel  az anyai törődéshez, egy kicsit  mégis nyugtatta a
gondolat. Salora sosem volt anyagias, inkább egy szerény, ártatlannak tűnő fiatal lány. Mivel anyját
nem ismerte, ezért könnyebben is viselte a hiányát, ráadásul ott voltak vele a cselédek a nap minden
percében és nagyon megszerette őket, így úgy érezte magát, hogy egy igazi nagy családba tartozhat.
Édesapjára pedig sosem volt panasza, a mai napig szereti őt és felnéz rá amiért erős maradt érte.
Melard mindig megdícséri Salorát a szépsége miatt, amit édesanyjától örökölt. Gyönyörű tűzvörös
haja és enyhén szeplős arca a feleségére emlékezteti és ez a szépség most továbbél a lányában akit
mindennél jobban szeret. A ház ahol Cadenék laknak viszonylag nagynak számít a városban. Nem
egy hatalmas kőből épült kastély ez, hiszen az legfeljebb egy van egy városban és az is az uraké. De
egy szépen megmunkált,  erős fából épült házuk van plusz két emelettel.  A legalsó szinten van
Melard boltja ahova betérhetnek a vendégek ha szeretnének vásárolni luxus vagy egyéb árukat.
Természetesen nem csak lusuxcikkei vannak, hiszen a legtöbb városban nem a gazdagok vannak
többségben, hanem a szegényebb réteg és őket is el kell látni. Melard főleg ruhákat árul és egyéb
kiegészítőket a házhoz, amikkel otthonosabbá tehetik a vásárlók a lakásukat. A luxuscikkekkel pedig
többnyire útnak szokott indulni más városokba ahol felvásárolják tőle a portékáját. Ezeket főleg a
nagyurak és lovagok vásárolják, de néha feltűnik pár titokzatos szerzet is akik nem sajnálják a pénzt
ilyesmire. A legfelső szinten lakik Melard és a lánya, illetve itt található egy kisebb raktárhelyiségnek
kialakított szoba ahol az áru többségét tárolják szállításra készen összepakolva. A középső szinten
laknak a cselédek és a kisegítők akik kísérik Melardot mikor útnak indul a lovaskocsijaival. Itt lakik
Edver is aki Melard legjobb barátja és szerencséjére egy mágus, így a hírneve is nőtt, hogy egy ilyen
embert tudhat a csapatában. Edver már egy idős, megviselt arcú, hosszú ősz szakállú ember. Kicsit
néha goromba az idegenekkel, sosem látta értelmét, hogy új emberekkel ismerkedjen meg és mindig
is  egyedül  élt,  sosem kereste a  társaságot.  Az,  hogy Melarddal  jóban lettek is  egy balesetnek
köszönhető,  mivel  egy  nap  Edver  nem  tudta  véghez  vinni  egyik  varázslatát  ami  olyannyira
felbosszantotta, hogy úgy döntött inkább leissza magát, bár korábban sem vetette meg az italt.
Mikor már teljesen részeg volt és a lábán is alig állt elindult, hogy felfrissítse magát a város melletti
folyónál. Az alkohol hatására úgy érezte bármire képes és mikor megállt a folyó mellett, elkezdett
mindenfélét mormolni és próbált varázsolni,  de a vége az lett,  hogy egy nagyobb szikladarabot
meglebegtetett majd az össze-vissza hadonászása miatt végül a saját fejéhez csapta és bezúgott
eszméletlenül  a  folyóba.  Szerencséjére  Melard  épp  arra  járt  és  mikor  meglátta  a  vízben
eszméletlenül fekvő embert azonnal odasietett, kihúzta őt és visszavitte a házába ahol elátták. Mikor
feleszmélt meglepődötten nézett körbe mivel nem tudta hol van és hogyan került oda, aztán Melard
odaült mellé és elmondta, hogy ő hozta ide a balesete után. Ekkor Edver kicsit csodálkozva nézett
megmentőjére,  de  végül  megköszönte  neki,  majd  megígérte  magának,  hogy  nem  fog  többet
alkoholhoz nyúlni, hanem beletemetkezik az olvasásba, tanulásba, hisz egy mágusnak mindig van mit
tanulnia. Mielőtt vissza aludt volna, hogy kipihenje kellően a történteket egy kicsit elbeszélgettek és
Edver  felajánlotta  Melardnak,  hogy  bármiben  segítségére  lesz  hálája  jeléül  amit  Melard  nagy
örömmel vett és megkérte, hogy maradjon ott vele a házban. Azóta Edverrel igen jó barátság alakult
ki közöttük és ő is családtaggá vált az évek során. Ám ez még nem a teljes létszáma a háznak, hiszen
itt van Sebin is, egy fiatal apró termetű ember aki egyébként tolvajként élte életét kisgyermekként,
mígnem  Melard  rátalált  és  befogadta  őt.  Sebin  kedves  és  visszagofott  volt,  így  hamar
összebarátkozott Salorával is, akit kezdettől fogva megkedvelt és tán bele is szeretett ebbe a vidám,



mindig  mosolygós  kedves  lányba.  Bár  sok  reményt  sosem  fűzött  egy  lehetséges  kapcsolathoz
kettejük  között  hisz  tudta,  hogy Salora  apja  valószínűleg amúgy sem hagyná,  hogy egy  hozzá
hasonlóval összeálljon, mert Melard abban reménykedik, hogy lánya majd egy hozzá illő tehetős
férjet  fog találni  magának aki  továbbviheti  majd a  családi  vállalkozást  ha eljön az ideje.  Vagy
mégjobb esetben nem lesz szüksége erre az egészre egy mégjobb anyagi jólét miatt. Illetve itt van
még Daryon is, egy fiatal mágus elf. Őt Edver fogadta fel mint tanoncot. Érezte, hogy felette már
lassan eljár az idő és szerette volna továbbadni tudását és Daryon erre tökéletesen alkalmas volt,
hiszen nagyon más nem foglalkoztatta a mágia gyakorlásán kívül, így majdnem minden idejét ezzel
töltötte és Edver nagy reményeket fűzött hozzá. Mikor Edver közölte Melarddal,  hogy szeretne
felvenni valakit maga mellé aki segítené őt és akit tud tanítani, kicsit meglepődött mivel egyrészt
tudta, hogy Edver nem egy barátkozós típus, de megértette hisz a baleset óta jobban ügyel magára
és mivel sosem volt gyermeke ezért ez talán jó érzéssel töltheti el, hogy van valaki akit taníthat és
egy kicsit apának is érezheti magát olykor. Illetve Melardnak tetszett a gondolat, hogy így már két
mágus is van a csapatában, ráadásul az egyik egy elf. Ritka az az ember aki képes egy ilyen csapatot
összeállítani és ez egy kicsit büszkeséggel is töltötte el. Persze voltak akik nem nézték jó szemmel,
hogy Melard Caden már nem csak embereket alkalmaz, hanem elfeket is. Felháborítónak gondolták
egyesek, de ez nem érdekelte Melardot hisz tudta, hogy a nagyvárosokban ez nem olyan ritka, hogy
más népekkel is találkozzon az ember, csak a tanulatlan és semmivel nem törődöm emberek nem
voltak  képesek  elfogadni,  hogy  nem csak  ők  létezhetnek  ezen  a  világon.  Daryon  egy  nagyon
visszahúzódó, csöndes személyiség aki nem igazán törődik a körülötte lévő személyekkel. Korábban
Delarylban élt ami egy különálló sziget kelet irányába. Delaryl kizárólag egy az elfek által lakott
sziget ahol a népességük javarésze éli mindennapját, illetve nyugatra attól helyezkedik el a másik
Delarylnál sokkal hatalmasabb sziget Iqueara aminek a legkeletebbi részében van Elvenanor ami
szintén az elfek területe ami méretben a legkisebb a többi földrészhez képest, de még így is méretes
területtel rendelkezik. Elvenanortól nyugatra van Emrial, Iqueara középső birodalma, itt található
Cadenék városa  Brillmor  is.  Emrial  fölött  Nilferlande van,  az  északiak  birodalma,  délen  pedig
Iqueara leghatalmasabb területe helyezkedik el, Abjarra. Daryon nem sokat beszélt a lakásban élő
személyzettel és ők sem zaklatták, mert tudták, hogy úgyis csak a könyveit bújja és csak Edvernek
hajlandó megnyílni. Sebin egy darabig nem nézett rá jó szemmel mivel látta, hogy Salora nagyon
kíváncsiskodik az elf fiú iránt, mivel még sosem látott elfet korábban és mindig érdeklődően nézett
rá, de hamar elmúlt a féltékenysége miután rájött, hogy Daryon túlságosan is magánakvaló és nem
igazán foglalkozik másokkal.  Estefelé miután Melard kiszolgálta az utolsó vásárlót  is  bezárta a
boltot, majd felment az emeletre a lányához. Bekopogott az ajtón, kinyitotta és lassan belépett.
Salora az ágyán ült és egy régi könyvet olvasott, majd felnézett apjára és rámosolygott. Melard
odaült mellé, megsimította az arcát és elmosolyodott.
- Napról napra egyre szebb vagy. Édesanyád büszke lenne rá, hogy egy ilyen erős és életvidám lánya
van. Én is büszke vagyok rád. Én csak miattad voltam képes erős maradni. Nem is tudom mi lett
volna velem ha te sem lennél nekem.
Salora átkarolta apját és odabújt hozzá.
- Tudom apa. De ne emészd magad a múlton. Mi itt vagyunk egymásnak és csak ez számít.
- Tudom szivem, tudom. Na de nem is ezért jöttem, hogy szomorkodjunk, ne haragudj meg, csak
feltörtek az emlékek. Valójában azért jöttem, mert mondani akartam, hogy pakold össze a holmidat,
holnap útnak indulunk a rakománnyal Erstoneba és te is velünk jössz.
Salora szeme felcsillant az örömtől, mivel még sosem járt más városban Brillmoron kívül és már
nagyon szeretett  volna látni  más helyeket is.  Azonnal  felpattant az ágyról  és elkezdett  ide-oda
szaladgálni a szobában, hogy megfelelő ruhát válasszon magának.
- Úgy izgulok! Mit vegyek fel? Ez a piros jó lesz? Vagy inkább a feketét, vagy melyiket? Lehet
elrakom mind az lesz a legjobb. – felelte kislányos izgatottsággal.
Melard, lányát látva elnevette magát.
- Nyugalom Salora. Csak azt hozd ami fontos. Megyek és szólok a többieknek is, de előtte felküldöm
valamelyik cselédet, hogy segítsen neked.



- Köszönöm apa, hogy magaddal viszel, úgy vágytam már erre.
Melard rámosolygott  majd kiment a szobából.  Felküldött  egy cselédet  Salorához és odament a
kisegítőkhöz.
- Figyelem emberek! Holnap megyünk Erstoneba és szeretném ha még délelőtt fel lennének pakolva
a lovaskocsik készen az útra. Legyen elegendő élelmiszer, víz és bor is, semmiben ne szenvedjünk
hiányt míg oda nem érünk. A lovak is legyenek megetetve és megitatva még indulás előtt.
Ezzel az emberek neki is láttak a feladatoknak. Melard átment Edver szobájába és közölte vele is a
hírt. Mindenki menni fog az útra kivéve a cselédeket. Ők itt maradnak gondoskodni a házról. Edver
kicsit gondterhelten nézett Melardra.
- Tudod Erstoneig hosszú az út. Akár veszélyes is lehet. Főleg a lányod számára. Biztos, hogy hozni
akarod őt is?
Melard sóhajtott egy nagyot.
- Megígértem neki, hogy egyszer elviszem valahova. Egyből izgalomba jött ahogy felhoztam a témát,
olyan jó őt ilyen boldognak látni. El kell, hogy vigyem, hogy végre legyenek új tapasztalatai is, de ne
aggódj, már gondoskodtam mindenről. Holnapra itt lesz két zsoldos is akik velünk tartanak majd,
ráadásul ti is velünk lesztek úgyhogy nem történhet semmi baj.
Edver felállt a székéből és kérdőre vonta Melardot.
- Zsoldosok. – mormogta. Te megbízol ezekben? A zsoldosokat csak a pénz érdekli. Honnan tudod,
hogy nem fordulnak ellenünk vagy nem hagynak ott amikor szükség lesz rájuk? Nem lehet bennük
megbízni.
- Drága Edver barátom. Tudom, hogy mi a véleményed erről, de legalább bennem bízz, ha bennük
nem is. Másfelől ki mást hívtam volna?
Edver elkezdett a kezével hadonászni.
- Jól van, jól van. De rajtuk fogom tartani a szemem. Szólok Daryonnak és Sebinnek, hogy legyenek
résen.
- Rendben. De addig is pihend ki magad mielőtt indulunk. Azt akarom, hogy mindenki a legjobb
fomájában legyen holnapra.
Melard kiment ügyelni a munkálatokat majd ő is lepihent.
Másnap  reggel  Melard  kiment  és  elégedetten  látta,  hogy  a  munka  java  része  kész  van  és  a
lovaskocsik útra készek. A három kocsiból az egyikben az áru volt  felpakolva alaposan, szépen
elrendezve, a másikban pedig az útra való étel és ital kapott helyet, illetve pár fontos felszerelés, a
harmadik pedig Melard és a lánya számára volt ahol az út ideje alatt tartózkodhatnak.
Melard megdícsérte az emberei munkáját és egy kis pihenésre intette őket mielőtt elindulnának,
ezért akarta, hogy mihamarabb készek legyenek, hogy aztán legyen idejük pihenni is, ne fáradtan
induljanak  neki  az  útnak.  Eközben  megjelent  két  alak  akik  a  kereskedő  háza  felé  tartottak.
Mindketten emberek voltak, az egyik egy huszas éveiben járó, erős alkatú nő a másik egy inkább
már a harmicas évei felé közeledő férfi. A nő hosszú fekete hajú, tekintete komolyságot áraszt, a
teste harcedzett. Látszik, hogy már több harcot megélt mint egy nőnek azt szokás. Ruhája valamiféle
állatbőrből készült, amit az északi barbárnak gondolt népek szoktak hordani. A nő valóban onnan
származott és célszerű volt nem kikezdeni vele ha közelharcról volt szó. A hátán egy kardtok volt
amiben egy egykezes kard volt díszes markolattal és egy kicsit megviselt kerek pajzs aminek színe
vörös volt amiben egy fekete medve ékeskedett. A férfinak nagyon sunyi tekintete volt, mint aki
minden pillanatban csak a lehetőséget várná, hogy kifoszthasson valakit.  Ruházata barna színű,
kemény bőrből készült amit szinte mintha rá öntöttek volna, erős tartású mégis könnyű mozgást
biztosít, viselője nyilván értett a harchoz. Ezt egy sötétszínű köpeny fedte amin egy csuklya is volt
ami takarta arca egy részét. Hátán egy hosszú íj és egy tegez teli tömve nyilakkal, oldalán pedig két
hosszú tőr talált  helyet.  A kereskedő mikor meglátta őket eléjük ment és üdvözölte őket,  majd
behívta őket egy italra. Míg Melard társalgott a két zsoldossal, szép lassan mindenki felszerelkezett.
Edvernél csak egy sétabot volt és egy fél vállon hordható bőrtáska ami a könyveit tartalmazta. Másra
nem is volt szüksége. Sebin hozta magával az ő méretére szabott számszeríját és egy kis ferde
pengéjű tőrt, Daryon pedig egy kifejezetten elfeknek szánt vékony pengéjű hosszú kardot tartott



magánál,  ruhája  szép  zölden  virított  akár  az  erdők  gyönyörű  sűrűsége.  Hosszú  szőke  hajába
beletemetkezve nem is figyelt  a többiekre,  csak csöndben kivonult.  A sor elején volt  az áruval
megrakodott kocsi, mögötte a majdnem üres, csak pár felszereléssel ellátott kocsi amiben Melard és
a lánya szállt be hamarosan és Edver is követte őket, mivel idős kora miatt úgysem hagynák őt
sétálni. Leghátul pedig az étellel és itallal megrakott kocsi maradt. A két zsoldos előrement a sor
élére, hogy időben észrevegyék ha netán veszély közeledne. Sebin és Daryon középen voltak, hogy
közvetlen Cadenék mellett legyenek, a segítők pedig a két férfi és a nő is a lovaskocsik előtt ültek és
irányították  a  lovakat,  mindegyikükre  jutott  egy-egy.  Melard  úgy  látta  minden  készen  áll  az
induláshoz és mindenki a helyén van.
- Emberek, indulhatunk. Sötétedésig nem állunk meg.
Ezzel a karaván megindult és maguk mögött hagyták a várost. Salora még vetett pár pillantást
otthonukra a kocsiból, majd mosolyogva odabújt édasapjához.



2.
Woodfolken egy a megszokott nagyvárosoktól valamivel kisebb méretű ám, de jól védhető város,

köszönhetően az erős falainak ami egy ötszöget zár be és mind az öt sarkában egy-egy torony
helyezkedik el ahonnan magasabb és biztonságosabb pontból is tudnak lőni az ellenségre vagy éppen
könnyebben észreveszik azokat közeledni, nem beszélve, hogy egy nagyobb folyó húzódik a város
mögött amitől nehezebben támadható abból az irányból, már ha bárki is akarna ilyet tenni, bár erre
még nem nagyon volt példa, hisz a környező városoknak szintén érdekük a kereskedelem, illetve
tisztában vannak a hely jól védhetőségével, így nem éri meg kockáztatni hacsak nem valaki egy
komolyabb sereggel rendelkezik és eltökélt szándéka, hogy márpedig beveszi a várost. Ennek persze
igen kicsi a valószínűsége hiszen mondhatni egy viszonylagos béke van a világban, eltekintve egy-két
elszórt kisebb csatától amiket kis csapatok vívnak egymással nem nagy kihatással a világ dolgaira.
Persze  rablók,  tolvajok,  gyilkosok  és  efféle  népségek  mindig  is  lesznek  és  fognak  is
kellemetlenségeket okozni, de ezek egyike sem olyan dolog amit előbb-utóbb ne oldanának meg az
urak a katonáikkal vagy zsoldosokkal. Woodfolkenben a gazdálkodások itt folynak a város falain kívül
a folyó mentén, illetve a munkások egy része ott is él kis fakunyhóikban. Ha pedig támadás érkezne
akkor  természetesen ezek az  emberek is  bevonulnak a  város  falai  mögé és  felszerelik  őket  is
fegyverekkel ha szükséges, de semmiképp sem hagynák őket védtelenül a falon kívül. A várossal
szemben egy nagy erdősség húzódik amin végigvezet egy már régóta kitaposott út. Ezt szokták
használni a kereskedők illetve bárki aki ide szeretne eljutni annak ez a legegyszerűbb útvonal erről
az oldalról, bár sokan tartanak az erdő veszélyeitől, mégis ezt az utat kell választaniuk. Mivel a város
északi oldalán folyó húzódik ezért ott csak hajóval lehet oda-vissza közlekedni, de természetesen
rendelkeznek kikötővel hiszen nem ritka a kereskedés az abban az irányban lévő városokkal sem.
Orleyn  a  város  ura  vigyáz  rá,  hogy  az  élet  biztonságos  legyen  és  sose  szenvedjenek  hiányt
utánpótlásban,  legyen  szó  élelmiszerről,  ruházatról,  fegyverekről  vagy  bármi  egyébről  amit
szükségesnek lát. Orleyn a harmincas éveiben jár, egy fiatalos, jó erőben lévő, jóképű férfi nagy
ambícióval és bár szereti  a városát,  nem rettenne vissza bizonyos dolgoktól,  hogy mégnagyobb
befolyásra tegyen szert, hisz mindig is megvolt győződve róla, hogy az ő fején jobban mutatna az a
királyi korona. Az a király koronája akitől éppenséggel ezt a várost is kapta jó szolgálataiért. A
korona megszerzésénél jobban csak egyvalami vonzotta és az pedig a fiatal csinos lányok akikben
legnagyobb örömét  szerezte.  Természetesen  ebből  nem is  volt  hiány  és  köszönhetően a  város
viszonylag nyugodt környezetének, nem is kellett túl sok minden miatt aggódnia, így bőven jutott
ideje eme hobbijának. Orleyn lakhelye a város északi végében helyezkedik el a folyóhoz legközelebbi
ponton ahonnan tökéletesen rálát a folyóra és az azontúl elhelyezkedő tájra. Ez előtt terül el egy
kisebb szabadon hagyott tér ahol közölni szokták a város lakóival a fontos híreket, vagy bárki aki fel
akar szólalni valamilyen ügyben az itt teheti meg, ide gyűlnek össze az emberek. A város többi
részében  többnyire  az  itt  élők  lakóházai  helyezkedtek  el  és  néhány  fontosabb  műhely  ami
elengedhetetlen  egy  város  számára.  A  város  észak-nyugati  részén  volt  található  a  piac  ahol
összegyűltek a kereskedők és áruba bocsájtották portékájukat. A kaszárnya Orleyn lakása és a tér
mellett helyezkedik el, a katonákat itt szállásolták el és itt osztják ki a napi teendőket számukra, ami
nagyon nem állt másból csak a falon való őrködésből és a város rendfenttartásából, illetve ha néha
egy fontosabb személy érkezett a városba akkor az ő kíséretére és védelémre is helyeztek ki pár
katonát csak a biztonság kedvéért, hisz sosem lehet tudni. De ami azt illeti, nem volt rossz soruk a
katonáknak, mert jó ideje, hogy csatától nem kellett tartaniuk, így veszélybe nem nagyon kerültek.
Legizgalmasabb  napjaikon  néha  gyakorlatokat  tartottak,  hogy  formában  maradjanak,  de  nem
erőltették meg magukat  és  Gylbert  a  katonaság parancsnoka sem hajtotta  meg őket  túlzottan.
Gylbert Orleyn gyermekkori jóbarátja és részben emiatt is kerülhetett ő a katonaság élére illetve ő
az egyetlen ember akire bármilyen információt rá merne bízni, hisz tudja, hogy ő akkor is mellette
állna ha maga a király ellen akarna vonulni, így egyben ő is a legfőbb bizalmasa. Emiatt egyes
katonák nem néznek rá jó szemmel, mert van aki szerint csakis a barátság az oka annak, hogy ő ott



lehet és nem áll mögötte a kellő tapasztalat, így van aki méltóbbnak találja magát nála, de persze ezt
nem hangoztatják, mert félnek a következményektől. Gylbert ugyanúgy a harmincas éveiben jár
Orleynhez hasonlóan, viszont az ő arcát egy nagyobb vágás csúfítja baloldalt amit egy rajtaütés
során szerzett, mikor még ő és jóbarátja csak egyszerű katonák voltak a király csapatában. Akkor
történt mikor a király átutazóban volt egy befolyásos barátjához, körbevéve magát egy kisebb bár
annál jobb harcosokból álló csapatból aminek ők is részesei voltak. Aznap egy kisebb királyellenes
csoport támadott rájuk akik megtudták, hogy útrakel a király és nem hagyhatták ki az alkalmat.
Viszont ők nem voltak olyan jól felkészültek mint a királlyal utazó harcosok akik hamar reagáltak a
rajtaütésre és könnyen lemészárolták támadóikat akik már nem voltak olyan szerencsések. A király
csapatából csupán nagyon kevesen vesztették életüket. Orleyn és Gylbert már akkor is vállnak vetve
harcoltak és állták a sarat, csak Gylbert volt aki egy óvatlan pillanatban bekapott egy vágást a bal
arcára egy jól megtermett, kétkezes kardot forgató figurától, aki viszont amilyen nagy volt akkorát is
puffant  a  földön  miután  Gylbert  egyik  irányba  félrecsapta  kardjával  az  ellenségéét  és
visszalendületből első vágásra kettészelte annak koponyáját. A király a küzdelmet látva felfigyelt a
két jóbarátra.

A fő városkapu szemben volt az erdőből a városba vezető úttal. A kapu fölött őrködő katonák egy
lóra lettek figyelmesek ami lassan bandukolt feléjük és mintha húzott volna maga után valamit, vagy
inkább valakit. Az egyik őr lekiabált, hogy nyissanak kaput, majd ő is lesietett. A ló szépen besétált
az előtte kinyitott kapun majd megállt az odasiető katonák előtt. Látszott rajta a kimerültség, már jó
ideje lehetett, hogy nem pihent, evett vagy ivott. Az őrök meghökkenve néztek végig a lóhoz kötött
tetemen. Ruhájából felismerték, hogy valamivel vagyonosabb ember lehetett az átlagnál, de magát a
személyt képtelenek lettek volna meghatározni, hogy ki lehetett mivel a felismerhetetlenségig volt
zúzódva az arca és egész teste. Már amennyire még egyben volt. Egyikőjük levágta a holttestet a
megfáradt lóról, hogy ne húzza tovább maga után azt.
- Valaki vigye el szerencsétlen állatot lecsutakolni és lássátok el élelemmel és vízzel. – mondta az
egyik katona, majd odébb húzta a halottat az útból.
Eközben egy  másik  elsietett  felkeresni  Gylbertet,  hogy  szóljon  a  történtekről  és  hogy  mitévők
legyenek a holttesttel. A katona és a parancsnok rövid időn belül vissza is tértek a helyszínre ahova
addigra elkezdett a tömeg is gyülekezni, bámészkodni és értetlenül nézték a halott szétroncsolódott
holttestét.
- Mindenki oszoljon, nincs itt semmi látnivaló. – szólalt fel a parancsnok.
- Uram! Mit csináljuk a hullával? Ne vigyük el az orvoshoz, hogy megvizsgálhassa? – kérdezte egy
katona.
- Ugyan minek? A halál oka egyértelmű. Többször is megvágták majd a ló elintézte a többit vágtatás
közben. Nincs mit vizsgálni, vigyétek és ássátok el, nem hiányzik, hogy itt aszalódjon az út közepén.
Ezzel Gylbert elindult, hogy tudassa az eseményt Orleynnel. Két katona a napfénytől hunyorogva
összenézett, megtörölték izzadt arcukat amin látszódott, hogy mennyire nincs kedvükre a feladat,
mert ki akarna tűző napfényben és teljes felszerelésben egy már bűzlő halottat elásni ahelyett, hogy
valahol az árnyékban lébecolnának. Ahogy a parancsnok áthaladt a téren sietve a város urához,
felfigyelt az öreg Noltra aki mellesleg megbolondult az idők során és nagy hévvel szokta előadni
zakkant történeteit az arra sétálóknak és most is eme szokását követte. A hírek nagyon gyorsan
terjedtek a kíváncsiskodó tömegek miatt, így Nolt is rögvest tudomást szerzett a beérkező halott
kereskedőről. Öreg, rekedtes hangján próbálta kierőltetni magából a leghangosabbat amit tudott,
ami igazából nem volt túl hangos és azt is csak szótagolva tudta kiejteni.
- Halljátok szavam emberek! Eljön a vég mindenkiért! Szörnyetegek fogják elpusztítani a várost és
mindenkit vele együtt! Lám, itt is az első jele. Halottak érkeznek a városba.. ez a gonosz műve! –
zavarodottan nézett körbe és kapálózott a botjával.
- Fejezd be Nolt! – szólt rá Gylbert. – Senki sem kíváncsi a bolond történeteidre, csak felzaklatod az
embereket. Nem lesz itt semmi sem. Ez csak pár bandita műve volt, nincs benne semmi különleges.
Inkább menj és dőlj le az árnyékba, épp elég nap érte már a kopasz fejed.



Miközben Gylbert folytatta útját Nolt magában mormogva és szidva az embereket odébb tántorgott.
A parancsnok felment Orleyn szobájához majd bekopogott annak ajtaján és benyitott, de aztán egy
pillanatra  visszahőkölt  mivel  a  város  ura  épp  két  lányban  lelte  örömét  akikkel  meztelenül
hemperegtek hatalmas ágyában.
- Bocsáss meg uram. Hírt hoztam. – közben félre-félre nézegetett.
- Ne hülyülj Gylbert, nem az első alkalom, hogy nőkkel látsz. Tudod, hogy milyen vagyok. – nézett fel
élettel telien vigyorogva barátjára az egyik lány kerek keblei közül amibe bele-bele fúrta arcát.
- Én csak... váratlanul ért. Nem mondom, tudsz élni. – mondta végül mosolyogva.
- Na mondd, mi hírt hoztál barátom?
Kicsit kizökkenve gondolataiból belekezdett mondanivalójába.
- Egy ló jött ma a városba, a katonák engedték be.
- Ez miért olyan érdekes?
- Mert egy halott férfit húzott maga után akit agyonszúrkáltak. A ruhájából ítélve valószínűleg az
egyik kereskedő lehetett  aki  meg szokott  fordulni  nálunk.  Úgy tűnik az erdőben rajtaütött  pár
bandita és jól elintézték. Viszont biztos, hogy nem egyedül volt úgyhogy a többieket még az erdőben
megölhették vagy elhurcolták.
Orleyn felsóhajtott és belefúrta tenyerét az arcába aztán ránézett barátjára.
- Nem örülnék ha az ilyen kis rabló csőcselék miatt kevesebben jönnének a városba. Rosszat tesz az
üzletnek. Menj, vigyél magaddal pár katonát akiket jónak látsz és keresd meg ezeket az embereket.
Ha megtaláltad őket vágd le mind.
- Öljük meg őket? Nem akarod, hogy ide hozzuk őket és itt kapjanak büntetést?
- Büntetést? Mit? Börtönt? Vagy netán itt végezzük ki őket, hogy aztán plusz halottaink legyenek
akiket el  kell  temetni valahova? Ugyan már. Öld meg őket helyben és égesd el a holttestüket.
Senkinek sem fognak hiányozni. De lovon menjetek, ne légy távol túl sokáig.
- Ahogy akarod. – meghajolt ura előtt és távozott.
Orleyn  ezután  visszafordult  a  lányok  felé  akik  eközben  egymást  csókolgatták  és  simogatták,
végignézett  rajtuk  és  újra  kedvet  kapva  bevetette  magát,  hogy  folytassa  szórakozását  ahol
félbeszakították.


