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Minden jog fenntartva!

Köszönöm a Kapitány ikreknek, Tímeának és Mónikának a
támogatást a könyv írásakor, Olvasó Levente gondolatait a világ
megalkotásakor és Bója Dávid segítségét az utómunkálatokkor.

Lángoló harag
Előtörténet:  Dishtria  és  a  Candeo  grófság  évszázados

háborúskodása  a  végéhez  közelít,  Leon  Tigren-Dish  és  öccse,
Yusrel  Tigren-Dish  közös  erővel  elfoglalták  a  grófságot.  Yusrel
északon  gyűjtött  erősítést  a  seregéhez,  hogy  visszafoglalják
városukat,  Dishtriát  is  egy  végső  összecsapásban.  A  városban
felkelés  tört  ki,  a  hűséges  dishtriai  szellemet  nem  tudták  a
megszálló  zsoldos  seregek sem elnyomni.  A  véres  ostrom alatt
Yusrel Tigren-Dish egy gnóm szerkezet robbanása következtében
lezuhan a  régi  aknákba  és mélyen a város alatt  köt  ki,  a  régi
csatornákban, katakombákban. Ott egy gnómmal sikerül ideiglenes
szövetséget  kötnie  és  igyekeznek  a  felszínre  jutni.  Néhány
megviselő  hét  után a  nyomorúságos  sötétségben…

 

Yusrel  fáradtan  ül  fel  a  koszos  odúban,  szemét  dörgölve
lemászik  a  külön  neki  készített  ágyféleségről.  Bosszankodva
tapasztalja, hogy nem csak az odú, de ő maga is rendkívül koszos
és büdös, látszik, hogy régóta idelent van. Szeretne borotválkozni
is, de az alacsony, hegyes orrú, szemölcsös gnóm nem igazán adott



eddig se az ilyen luxusra, neki sincsenek eszközei hozzá.

- Van valami híred gnóm? - Kérdezi fennhangon, bár a szűkös
helységben egyedül van, de sejti, hogy a közelben tevékenykedik
kényszer  társa.  Mélyen  Dishtria  alatt  van,  a  régi  katakombák
legmélyén,  egy  végtelennek  tűnő  útvesztőben.  Dishtria
visszafoglalása  sok  régi  járatot  nyitott  meg és  temetett  el,  így
keveredett ő is ilyen mélyre. Fejében meg se kérdőjeleződik, hogy
a csatát nem ők nyerték meg.

- Van, van, van! -  Károgja vissza egy fülsértő hang hadarva.
Yusrel  szemügyre  veszi  sokadjára  is  a  gnómmal,  közös  erővel
elfoglalt odút. Nincs padló, csak a föld van elsimítva alattuk, ahogy
díszek  sincsenek,  néhány  világító  eszköz  mindössze,  amik
mind-mind különféle színekben tündökölnek, de ez sem javít sokat
az odú látványán.

- Elkészült a robbanószer? - Kérdezi egy hosszú ásítás után és
kimászik a bejáratnak vélt lyukon. Az egykor elegáns ruhája koszos
és  szakadt,  könnyű  vértjét  odaadta  a  gnómnak  cserébe  a
segítségért, a botja már rég nincs meg, és a kardja is a romok alatt
hever.

-  Igen,  így  gyorsabban feljutunk.  Egy  régi  térkép alapján  a
palota negyed közelébe fogunk a felszínre keveredni. -  Lihegi a
gnóm, akinek a neve több mint cifra így a herceg nem is erőlteti -
nem tiszteli meg ezzel-, hogy kimondja a nevét, csak gnómozza.

- Nem akarok több időt idelent tölteni, induljunk! - Parancsol rá
a  társára,  aki  igyekszik  tiszteletben  tartani,  hogy  a  herceggel
beszél, nem lehet engedetlen. De mégis, ilyen mélyen semmit nem
ér  a  hercegi  hatalom.  A  mágia  annál  inkább,  ez  is  egy  ok  az
engedelmességre nem csak a rang.

Beszalad, még összekészíti az általa fontosnak vélt dolgokat egy
bőrzsákba és eltesz egy tőrt is magával, aztán követi az embert a



nyirkos, bűzlő alagutak mélyére, ahol már ő maga sem tudja hány
napja vagy hete rostokolnak.

 

Hosszú  órákig  keresik  a  megfelelő  járatot,  közben  Yusrel
meglepetten  tapasztalja,  hogy  egész  komoly  élővilág  van  ilyen
mélyen, ahol azt gondolná semmi se él meg. Tudja, hogy vannak
fajok, amik a föld mélyén élnek, de nem gondolta, hogy az ő városa
alatt is hemzsegnek. Az egész apró koboldszerű lényektől kezdve, a
disznó  méretű  patkányokon  át  minden.  Bosszantja  a  gnóm
lassúsága, az apró lábakkal nehéz is tartania a tempót. Alapvetően
nincs előítélettel, főleg mert beszéli is a gnómok nyelvét és tiszteli
a többi fajt –többnyire -, de a városáért folytatott ostrom közepette
tűnt el és hetek teltek el az óta, fel akar már jutni, napfényt akar
látni és emberi ételt enni.

-  Nem soká'  ott  vagyunk  parancsolóm,  már  közel  járunk  a
felszínhez. - Magyarázza bosszantóan éles hangján a gnóm. Yusrel
gyorsít  a  léptein  mikor  a  folyosó  végén  mozgásra  lesznek
figyelmesek.  Semmi  nem  fogja  megállítani  a  cél  előtt.

-  Barát  vagy ellenség?!  -  Kérdezi  dühösen,  félelem nélkül  a
szabadsághoz közelítő herceg. Nem jön válasz, csak morgás, ez
egyértelmű felelet. Yusrel jobb lábát előre tolja, a ballal támasztja
magát és megfeszült izmokkal összecsapja két kezét, mire szikrák
pattannak szét minden irányba. Elmond egy varázsigét, az általa
leggyakrabban használtak egyikét, a gnóm is ismeri már vezére
félelmetes tűzlabdáját. Ahogy a mágus széttárja kezét lángnyelvek
egy izzó gömböt formálnak, aminek hatására a sötétben rejtőző
rém hangos robajjal vágtatni kezd feléjük és eszeveszett ordításba
kezd.  Nem  habozik  a  herceg  tovább,  előre  veti  varázsát  a
sötétségbe. A tűzgolyó megvilágítja az alagutat és a sötétben lévő
rémet.  Lángra  lobbantja  annak  durva,  és  mocskos  bundáját.  A
lángok rosszul  világítják  meg,  de  láthatóak a  hosszú végtagok,



végein  éles  karmokkal,  hosszú  fekte  ujjakkal.  Miféle  rém  ez?
Kérdezi magától Yusrel, közben a gnóm, rettegve hátrál, mert a
mélység szörnye habár csapkodja, a lángoló bundáját még közelít.
A herceg is rohamba kezd, erre a gnóm ledöbben egy pillanatra
majd riadtan rikolt utána:
- Ne tedd uram, veszélyes, veszélyes!

Yusrelnak  most  nincs  ideje  bosszankodni  a  gnóm
bizalmatlanságán, a szörny is felbőszül és a támadója felé köpi
undorító, fekete nyálát, minden bizonnyal mérgező, de nem találja
el a herceg arcát, csak a vállán fröccsen a bűzös nyálka. A mágus
ismét felveszi az alapállását, összeüti két kezét - szikrákat szórva,
majd nagy levegőt vesz és arcához emeli jobb kezét, mintha port
akarna  lefújni  izzó,  lángoló  kézfejéről.  A  gnóm még nem látta
korábban ezt a technikát, de a hatás egyértelmű. A tűzmágia egyik
félelmetes támadása a  sárkány lehelet,  amellyel  Yusrel  teljesen
tűzbe  borítja  kíntól  vonyító  ellenfelét,  nem  csak  a  szőr  ég  le
pillanatokon  belül,  a  hús  is  rendkívüli  gyorsasággal  sül  meg.
Hamar összerogyik a szörnyeteg rendkívüli bűzt és füstöt árasztva
magából. Még kicsit mozog, nem hal meg azonnal, de már nem
jelent veszélyt.

- Gyere már, mire vársz! - Ordít hátra a még mindig döbbent
gnómnak. Tudta, hogy Yusrel Tigren-Dish félelmetes csatamágus
hírében áll dishtriai körökben, de ilyen gyors pusztító munkát még
nem látott. A szörny sem.

 

A harc után a herceg és társa gyorsan megtalálták a keresett
utat, egy csigalépcső. Szűkös, sötét és nyirkos, Yusrel tűzvarázzsal
világítja meg az útjukat felfele a csúszós, meredek lépcsősoron.
Ami  váratlanul  hosszú…  Kifejezetten  hosszú!  Kínos  csendben
haladnak  egészen  a  lépcsősor  tetejéig,  ahol  alacsony  gnómunk
megköszörüli a torkát és kicsit meghúzza a herceg zubbonyát.



- Nos, Uram… Most már mondhatni közvetlenül a palota negyed
alatt vagyunk, csak találnunk kell egy kijáratot. Úgy vélem a –

-A folyónál. - Szakítja félbe Yusrel a gnómot, aki piacot akart
mondani, de nem fog vitatkozni, akkor irány a folyóhoz a herceg
után. Bármelyik dishtriai lakosnak hatalmas megtiszteltetés lenne
együtt „kalandozni” a herceggel, de a gnóm nincs annyira elájulva
ettől. Persze azt már tervezi, hogy fog majd felvágni, hogy kivel
utazott,  de  így  testközelből  nem  véli  akkora  szónak.  Kitörő
örömmel olvasztja le a rácsozott kapu zárját a varázsló mikor végre
újra  látja  a  napfényt,  hallja  csobogni  a  patakot,  nyüzsögni  az
embereket.

Egy rúgással kinyitja a meggyengült ajtót, majd egy pillanatra
megtorpan,  ahogy  a  nap  elvakítja,  de  pár  másodperc  múlva
kitoppan a kék ég alá. Ordítani tudna örömében, kövér zöld fűre
lépett a patak mederben, ami ebben a meleg időben alacsonyan áll.
A  tiszta,  csillogó  vízben  látja  úszni  a  halakat.  Széttárja  karját
örömében mikor újra friss, tiszta levegőt lélegezhet be. Kellemes
szellő fújja az arcát, még tán sosem érezte ilyen mesésen magát,
mint most, több hetes sötétben gubbasztás után.

- Végre fent!- Károg hangosan a társa is miután kilép ő is a
kapun. Éles hangja felrázza Yusrelt idilli állapotából, amire azért
szükség is volt. A közeli hídról néhány jól öltözött nemes nézi őket,
egyik őrségért kiáltozik. A herceg int a gnómnak, hogy menjenek
fel  gyorsan.  Ahogy  felmásznak  a  patak  mederből  világos
macskakövekkel kirakott széles utcákat lát, palotákkal és hatalmas
házakkal övezve, láthatóan nem a szegények laknak itt. Annyiban
különbözik most a palota negyed régi önmagától – és még ha most
nem is látszik, de az egész város -, hogy több ház láthatóan kiégett,
vagy  lyukak  tátongnak  rajtuk.  A  törmelékek  nagy  részét  már
eltakarították  és  zajlik  az  újjáépítés.  Amint  felér,  néhány
könnyűpáncélos őr szalad oda hozzá, kezüket azonnal lekapják, a
markolatról mikor felismerik ki áll szembe velük és térdre borulnak.



-A herceg!- Ordít fel az elöljáró, aki először térdelt le. Fényesre
csiszolt, sisakja visszaveri a nap sugarait, Yusrel hálás, hogy nem
lemezvértet visel, hanem csak egy szegecselt bőrvértet, különben
megvakulna. Gyorsan beinvitálja őt és társát –na meg az őröket-
egy kövér nemes a kúriájába, ami rögtön a pataknál van. Bent
megtudja  Yusrel,  hogy  a  csatát  megnyerték,  nem utolsósorban
azért, mert az ostrom kezdete előtt a város asszonyai megtámadták
a  zsoldos  csapatokat,  ezzel  erősen  meggyengítve  az  ellenség
védelmét. Róla azt hitték meghalt, ha a kövér nemes, Mjolan nem
téved akkor egy szobor is készülőben.

- Segíts ki Mjolan, ne így kelljen visszatérnem a palotába.

- Kérése számomra parancs!- Válaszol remegő tokával a nemes,
ki maga is harcolt az ostromnál –ahogy a dishtriai férfiak többsége.
Az,  hogy vendégül  látja  a  herceget,  ruhát  adhat  neki  hatalmas
megtiszteltetés,  ezt  nem is  érti  senki,  aki  nem ott  él,  hogy  a
Tigren-Dish  család  tényleg  a  hadisten  kiválasztottja,  a  legjobb
vezetők,  akik  valaha  a  trónra  kerülhetnek,  állandóan  őrködik
felettük.

Yusrel vesz egy fürdőt a nemesnél, - aki közben futárt küldött a
királyhoz. Gnóm társa is hasonló ellátásban részesül, bár körülötte
nem olyan nagy a sürgésforgás, de nem is várja el.

Enyhén hullámos fekete hajából kimossa a koszt,  és elnyúlik
kicsit a vízben, amit egész barnára színezett a rajta lévő mocsok.
Egész sápadtnak tűnik most a bőre, a hadjárat és a felszín alatti
élet nem sok színt hagyott benne, kissé soványodott is, bár teste
erős, de nem nagydarab. Hogyne lenne erős, nincs olyan dishtriai
férfi,  aki  ne  ügyelne  kényesen  fizikai  erejére.  Egy  órányi
elmélkedés  után  a  meleg  vízben  úgy  érzi  kezd  visszaélni  a
vendéglátója türelmével – bár alaptalanul. Kilép a kádból és egy
törölközőt teker a dereka köré és jelez a csengővel, majd leül a
tükör elé. Egy borbély lép be a szobába, tarkabarka ruházatban és



elkezdi megborotválni a herceget. Teljesen megborotválja a kissé
széles arccsontú fiatal férfit, se bajusz, se szakáll nem marad. A
keskeny ajkak felrepedeztek az utóbbi időszak életmódja miatt, a
herceg sötét szeme véres, pihenésre van szüksége. Nem számít
kifejezetten jó képű férfinak, de azért nem is egy ork.

Mialatt  arc  vonásait  vizsgálja,  egy  tükörben  belép  a
vendéglátója a szobába kezében összehajtott ruhákat tart. Nyílván
nem a sajátja, mert messze nem egyezne meg a herceg méretével
az övé.

-A fiam ruhái voltak. – Mondja keserűen mosolyogva és átnyújtja
őket a hercegnek. Yusrel átveszi és fejet hajt Mjolan előtt, sejti,
hogy fia a Candeo elleni harcban eshetett el.

- Megtisztelő! – Mondja a herceg és kezét a nemes vállára teszi.
Összeszorítja fogait, bármennyire fáj neki fia elvesztése, nem lehet
gyenge a herceg előtt, kihúzza, magát még egyszer elmosolyodik
és kiballag a szobából. Kövér, kövér, de igen vaskos alkata van,
szereti a hasát, de láthatóan az ő karjának ereje se elhanyagolható
(sőt). Haj már nem sok, annyi se van a fején, megkopaszodott a
kemény évek alatt és rövidke szakálla alapján nem borotválkozhat
– úgy az ostrom óta.

A herceg magára ölti az igényesen készített zöld nadrágot, amit
két oldalt ezüst szegély díszít, a felső rész egyértelműen ennek a
párja, egy tunika. Átköti egy övvel és belebújik a pár sötét barna
bőr lovaglócsizmába.  Ismét  a  tükörbe néz és  végigméri  magát.
Paták dobogását hallja kintről, ideje indulni. Lesiet a lépcsőkön a
hallba, ahol áll Mjolan lefagyva és vele szemben nem más, mint a
k irá ly .  Amint  tek intetük  összeta lá lkoz ik ,  Leonnal
megkönnyebbülten  nevetnek  fel  és  karolják  át  egymást.  Leon
évekkel idősebb öccsénél, az ő arcán éktelenkedik sebhely és ránc
egyaránt, haja is őszülőben van.

- Örülök néked testvérem, már a legrosszabbra gondoltam.



-  Tudhatnád,  hogy  elpusztíthatatlan  vagyok  bátyám.  –  Mondja
nagyképűen az ifjabb Tigren-Dish közbe Mjolan is kezd magához
térni… Nem félelemből fagyott ő le, de soha nem hitte volna, hogy
az ő házában fog állni egyszer a király. Leon már gondoskodott
arról, hogy meghálálják neki a segítséget, de ezt a testes nemes
visszautasította  -  a  legmélyebb  tisztelettel.  Nincs  itt  szó
nyereségvágyról, az uralkodó család iránti hűsége miatt segített.
Hosszas hálálkodás után Yusrel is elbúcsúzott Mjolantól és elindult
bátyjával ideiglenes szállásukra, ugyanis, - mint kiderült -, a királyi
palota nagy része összedőlt, az újjáépítése éveket is igénybe vehet.
A  királyi  palota  lerombolásával  a  dishtriai  nép  harci  szellemét
akarták összezúzni a grófság zsoldosai, sikertelenül.

 

A királyi  család új  szállása sem nélkülözi  a  fényűzést,  fehér
kövekből  magasra épített  palota (magas,  de meg se közelíti  az
egykori királyi palota méreteit), három toronnyal és láthatóan több
épület  résszel,  kisebb  szárnyakkal.  Bent  is  fel  van  szerelve
mindennel, amire szüksége lehet a királyi családnak, úgy látszik
ezt az épületet elkerülte a harc. Bár az ostromnak vége már két és
fél hete – mint herceg megtudta – a harcok nem értek mindenhol
véget és úgy tűnik, a problémák is csak szaporodnak. Nincs is idő
kihasználni a fényűzést, amit nem is igazán bán a herceg, mert
sose értékelte az aranyozott bútorokat és szép szőnyegeket.

A gnóm még Mjolan házánál elvált a hercegtől –ő nem utasította
vissza  a  jutalmat-de elmondta  Yusrelnak merre  találja  meg,  ha
bármire szüksége van.

 

A herceg rég nem látta szülővárosát, a hatalmas Dishtriát ezért
úgy dönt, tesz egy esti sétát. Egy fekete ló nyergében indul neki a
városnak, dishen szablyával oldalán. A paták ütemesen kopognak a



macskakövön. A palota negyed összes útja ki van kövezve. Ahogy a
nap  leszállni  készül  lámpagyújtók  járják  a  negyed  utcáit  és  a
keskeny,  díszes  oszlopokon  begyújtják  a  kanócokat,  hogy  éjjel
halovány fényt nyújtsanak az arra járóknak. A palota negyed is
több részre osztható, ahol most jár a herceg tényleg, egymástól
elkülönített  birtokok  vannak,  villákkal,  palotákkal.  Közeledve  a
kalmár  negyedhez,  ezek  a  birtokok  és  házak  egy  kisebbek  és
kisebbek lesznek.  Persze ami a palota negyednek kicsi  az még
mindig fényűzés egy városon kívüli parasztházhoz képest. Ezek a
házak szürkék,  vagy  fehérek,  nem szokás  lefestegetni  őket.  Az
épületek sarkai ki vannak kissé emelve, és sötétebb az árnyalata,
de más cifrázás, díszítés nem szokás. Ha valaki az ablakok peremét
is  díszíti  az  már  kifejezetten  giccses.  A  birtokokat  elválasztó
kovácsolt  kerítés  viszont  már  annál  inkább  lehetnek  díszesek!
Növény minták a legelterjedtebbek, de sokan a címerüket szokták
megformáztatni. A kalmár negyed felé közelítve egyre nagyobb az
élet,  meglepően  sok  szórakozási  lehetőség  van  a  városban.  Ez
persze remek lehetőség a zsebmetszőknek is. Egy kőhídon vezet
keresztül  Yusrel  útja,  fiatal  nemesek  nézik  az  alattuk  elhaladó
folyót, valaki épp egy lányt próbál levenni a lábáról, míg mások
szokás  szerint  isznak,  hangosan  nevetgélnek.  A  kalmár  negyed
házai kifejezetten érdekesek. Régen egyen házakat építettek ide
kőből, de ahogy egyeseknek jobban ment a szekér, ki egészítették
házaikat, de nem kőből építettek hozzá, hanem fából. Ez némiképp
az átka is, az ostrom alatt ez egy jól égő rész volt. Az üzletek nem
álltak le a háború ellenére. Vannak már így estére üres üzletek, de
akik italt vagy ételt kínálnak, eladásra gyakran kései órákig kint
hagyják a portékát. A város e részén találkoznak az osztályok, itt
beszélnek  a  nemesek  a  polgárokkal,  együtt  isznak,  mennek  el
szórakozni – esetenként itt verik ki egymás fogait. Bár néha vannak
összetűzések,  a  rendre  ügyel  a  város  őrség,  rendszeresen
őrjáratoznak erre. A világítás itt a kocsmák, fogadók nyújtják, nagy
élet van még ilyenkor. Az út még ki van kövezve, de messze nem
olyan szépen és igényesen, mint a palota negyedben volt.  Nem



szoktak lovon járni ilyenkor, mivel szórakozni… Valami oknál fogva
gyalog  szokás  elmenni  dishtriaiaknak.  Könnyebb  egymás  haza
támogatása talán. Szóval Yusrel igen szembetűnő jelenség most
bár egy-két pillantásnál több figyelmet nem szentelnek neki. Ahogy
egy fogadó mellett halad el, hangos éneket hall.

 

Egy-két, Candeo ég!
Hár’-négy múlik az éj

Acélból volt a harcos kar
Menekült előlünk minden had

 
Egy-két, Candeo ég!

Hár’-négy múlik az éj
Legyőztük őket, mind egy szálig

Jöhet seregünk ellen bárki
Egy-két, Candeo ég!

Hár’-négy múlik az éj
Az orkok ütik a dobokat

Széttépjük a zsoldosokat

Nem  egy  nehéz  dal,  és  zenei  szempontból  sem  egy
felülmúlhatatlan darab. A számolásra ütemesen ütik az asztalt vagy
dobbantanak és kecskeduda kíséri az éneket – ami inkább öröm
teljes üvöltés-, esetleg dobok. Yusrel még nem hallotta –a föld alatt
ritkán  énekelnek-,  egy  közelben  álló  szőke  hajú  fiúra  néz,  aki
egyedül iszogat egy korsó mézsört.

- Hé, te! – Szólítja meg minden illemszabályt szigorúan betartva.

-  Na mi van? – Kérdez vissza a kissé ittas férfiú és széttárt
kezekkel a herceg lovához lép.

- Mi ez a dal, amit énekelnek?

- Honnét jöttél te, koromvölgyből? – Kérdezi két böfögés között



homlok ráncolva, de jó indulatúan felnyújtja a korsóját. A herceg
elveszi  és  iszik  a  frissítő  italból,  majd  visszaadjak  vajszívű
gazdájának.

- Dishtriai vagyok én is, de az ostromot követően nem igazán
voltam kocsma képes.

-  Mindent  értek,  mindent  értek!  Ez  a  dal  a  dicsőség,  mert
egy-két,  Candeo  ég!  …  -  A  fiú  hangosan  énekelni  kezd  és
betántorog  a  kocsmába.  Az  ivászatot  leszámítva  kellemes
nyugalom van a városban, az ivás is már sokkal inkább ünneplésről
szól,  mint  harc  előtti  hangolásról.  Tovább  halad  a  főúton,  egy
elágazáshoz érve, két irányt választhat. Egyik út, ahol a távolba
ismét pompa látható, a templom negyedbe visz. Lehet találgatni ott
mik,  vannak.  Magasabbnál  magasabb  és  szebbnél  szebb
templomoktól  kezdve  az  egészen  kicsi  ima  helyekig  minden.
Rengeteg itt a füvesített rész, és a szobor kertek. Csendes környék,
éjjel  is,  nappal  is.  Akik  ittasan  átvágnak  rajta  is  tiszteletteljes
csenddel kóvályognak faltól falig. A másik irány a polgári negyed,
és  Yusrel  ezt  választja.  Ott  a  látnivaló  szobrok  és  épületek
tekintetéből  silányabb,  emberekből  és  utcai  jelenetekből  annál
színesebb. Nincs semmi választóvonal a kalmár és a polgári negyed
között, az egyetlen, amiből tudni lehet, hogy máshol járunk, hogy
egyre  ritkábbak  az  üzletek,  fogadók.  Az  épültek  közel  felét  itt
lerombolták,  kis  táborok  láthatóak  a  házak  között,  csendesen
ücsörgő éjjeli őrök figyelik az arra járókat, őrzik a rokonaikat és
megmaradt vagyonukat. Nappal járnak erre értelmiségiek felmérni
a károkat és megszervezni az újjáépítést, de ez nem megy egyik
napról a másikra. Ház és sátor váltakozva követik egymást, a földút
két oldalán. Egy kétemeletes házra pillantva a herceg azt látja,
hogy az emelet lerombolt falai és tető hiány ellenére lakják, szárító
kötelet,  sátrak  vannak  fent  is.  A  tulajok  felengedtek  pár
környékbelit.  A  rossz  nyelvek  gyakran  beszélnek  arról,  hogy  a
dishtriaiak nem segítenek egymáson, ha baj van, meg köpködnek
egymásra, de ez távolról sem igaz. Egy nagyobb – az előzően leírt



házhoz  hasonlóan  belakott  –  épület  mellett  elhaladva  Yusrel
lekapja az erszényét és az ablakba teszi, csendben halad tovább.
Nem kis  vagyont  hagyott  ott,  perceken belül  egy  anya meg is
találja az adományt. Így jó adni, ha senki se tud róla. Rongyokba
öltözött  gyerekek  szaladgálnak  még keresztül  az  úton,  egy-egy
őket kergető anyával, ez mosolyra fakasztja a herceget is. Rétegtől
függetlenül úgy néz ki, minden gyerek menekül a lefekvés elől. A
helyzethez képest  sok mosolygó arcot  látni  erre.  Romos házak,
sátrak rengeteg, de az emberek nem kételkednek, semmiben úgy
látszik,  tudják,  hogy javulni  fog a helyzet.  Vörös és kék sátrak
váltakozó csoportja tűnik fel Yusrelnek. Fény szűrődik ki az útra és
zajt  hall,  nevetést,  kiáltozást.  Amint  közelebb  ér  látja,  hogy  a
sátrakat  kör  alakban  helyezték  el  és  több  tüzet  is  raktak.  A
kiáltozás  oka  pedig,  két  verekedő  férfi  buzdítása.  Magas,  erős
alkatú  férfiak,  a  herceg  viszonylag  kicsi  hozzájuk  képest.
Barátságos  mérkőzésről  lehet  szó,  az  ünnepi  hangulatban.
Rengeteg mellékutca cikázik a város e részén (is), gyakran vannak
verekedések  a  legkülönfélébb  okokból.  Egész  ritka,  amikor
tényleges  összeveszés  történt.  Leginkább,  mint  most  is  csak
erőfitogtatás,  szórakozás.  Félmeztelenül  verekednek,  hol  ököllel
ütik egymást, hol a földön harcolnak. Amint az egyik feladja véget
ér a harc, bár a dishtriai szellemiségbe egy kívülálló azt gondolná,
nem fér bele a feladás, de igazából, mindennek meg van a helye és
az ideje. Nem egy barátságos bunyóban kell a végsőkig kitartani.
Szóval ilyen látni való több van erre. Lassan ideje visszatérnie a
palota  negyedbe,  de  nem  azon  az  útvonalon,  amin  idejött.
Megnézné, de már nem esik útjába egyik kikötő sem. Az északi egy
kisebb, leginkább halász kikötő. Faházak, stégek sora és persze
rengeteg különféle hajóé. Kisebbek és nagyobbak egyaránt vannak,
halászhálók kifeszítve, előkészítve. Legalábbis Yusrel így emlékszik
rá. Na meg erős halszag mindenhol. A déli kikötő viszont egész
más,  ott  állomásozik  a  flotta,  rengeteg  hadihajó  van  és  ott
tengerészeti  épületek.  A  kereskedő  hajók  is  odafutnak  be,
Öbölövből, avagy most már Candeoból is. Magas falak védik, és



ostromgépek állnak készenlétben állandóan, bevehetetlen a kikötő.



Vasököl
Pár nap kényelmes semmit  tevés után Yusrel  egy kör alakú

tárgyalóban  ül,  Leonnal  és  a  nemesekkel,  kapitányokkal  és  a
családhoz  hűséges  fajok  vezetőivel.  A  Kristály  szigetének  fából
kifaragott domború térképe van középen, bejelölve rajta a városok,
immár a négy nagyvárosból kettőnél Tigren-Dish zászló. Öbölöv és
Koromvölgy még önállóak,  de igazából  ezen nem is  akar senki
változtatni. Öbölöv egy délre eső sziget Dishtriától, hatalmas hajó
flottája  van  és  remek  kereskedelmi  szövetséges,  semmi  ok
megtámadni. Koromvölgy meg egy kissé kaotikus hely, vándorok,
kalandorok  járják  leginkább,  komor  hangulatú  hely,  a  lakosai
lassúak, kedvtelenek, állítólag elátkozott a föld… Miért is akarna a
Tigren-Dish család elátkozott földért harcolni?

 

Nem,  a  probléma  nem  a  nagyvárosokkal  van.  A  királyság
különböző  részeiről  érkeznek  különféle  hírek,  az  elmenekült
candeoi zsoldosok fosztogatnak, a vad barbárok a nem is olyan
távoli északnyugaton több évtized csend után ismét gyülekeznek. A
legtávolabbi északi falvakban eltűnések vannak, megbetegedések.
A  várostól  keletre  a  termőföldeken  bandák  akarják  átvenni  az
irányítást  és  uralmuk  alá  vonni  az  utakat.  Candeo  kikötője
közelében  a  kalóz  tevékenység  erősödik.  Egy  öreg  férfi
kecskemekegésre emlékeztető hangján sorolja fel a településeket
és a bűneseteket igen hosszasan, tényleg rengeteg a probléma,
mint vízcsepp a tengerben. Yusrelt is aggasztja minden, amit hall
és szíve szerint ö maga számolna le mindenkivel, aki a királyságuk
ellen  támad.  Csak,  hogy  a  rendje,  amit  vezete  komoly
veszteségeket szenvedett a harcok alatt, nincs abban, helyzetben,
hogy komolyabban fellépjen kalózokkal, vagy barbárokkal szemben.
Így a helye is meggyengült a hadsereg berkein belül. Miután az



öreg végzett, Leon felvázolja, hogy a Tigren-Dish flotta vállalja a
kalózokkal való szembeszállást ezzel is erősítve a nem rég elfoglalt
Candeo  lakosaiban  az  érzést,  hogy  számíthatnak  az  uralkodói
családra  az  évszázados  ellenségeskedés  ellenére  is.

- Mi fogjuk megvédeni a termőföldeket!- Dörren fel Morg’ah, az
orkok vezetője. Két fejjel magasabb az átlagembernél, két lábon
járó nyers erő, mint minden ork. Egy csatabárd van nála, dishtriai
gyártmány, ami sokkal jobb minőséget jelent az orknál és könnyű
vértet  visel,  minden  díszítést  mellőzve.  Bőr  lábszár  védőit
igénytelen szegecsek erősítik, hasonlatosan csuklópántjához. Haját
két  oldalt  felborotválták  és  csontot  szúrtak át  belapított  orrán.
Karja láthatóan tele van tetoválva ork harci jelekkel. Az orkok nem
más, mint a hadisten teremtményei, és köztudottan a Tigren-Dish
családot  is  ő  emelte  fel,  így  a  két  frakció  nagyon  komoly
szövetségben,  testvériségben  él  egymással  –  a  faji  különbség
ellenére.  Többnyire  szürkés,  esetleg  zöldes  bőrük  van,  enyhén
hegyes füllel.
Az orkok keletre élnek, törzsekben. A termőföldek közel vannak
hozzájuk és a számukra is fontos terület, félő, hogy a földek után
őket próbálnák meg elpusztítani a haramiák. Leon bólint az orknak,
aki fújtat egy nagyot és visszaül a helyére, egyik kisebb nemes
családból  egy fiatal,  szőke férfi  van jelen,  az rögtön segítséget
ajánl Morg’ahnak, aki elfogadja, így közös erővel néznek szembe a
bandákkal, fosztogatókkal keletre a várostól. Ha a fiú sikerrel tér
vissza, jutalma elismerés lesz és bőség.

Paták dobognak a padlón, a terem, köztük Yusrel is a bejárathoz
fordul és végig mérik a hatalmas alakot.

-A barbárokat királyom, - szólal meg egy mély hangú kentaur,
aki  sötét  színű  páncélt  visel  és  kardot-  bízza  rám és  fajomra!
Aljasok azok, nem ellenfelek nekünk! – Nagyot csattan a kentaur
ökle a mellvértjén mikor ezt kimondja. A kentaurok nyugatra élnek,
Dishtriától,  ők  korábban  rabszolgák  voltak,  de  kiharcolták  a



szabadságukat és a tiszteletet is. Sokáig voltak súrlódások a két
nép  között,  de  végül  elnyerték  a  kentaurok  a  bizalmat  és  a
tiszteletet.

- Számítok rád Bratius. – Bólint Leon és elismerően mosolyog a
kentaurra. Yusrel kifejezetten szereti ezt a népet, a testőrségében
is előszeretettel alkalmaz kentaurokat. Félelmetes harcosok, nagy
a testi erejük és elszántak, emellett nem szépek egymás számára,
így nem kell szerelmi vitáktól tartani.

 

Hosszasan zajlanak a megbeszélések még az egyes területekről,
egyedül az északi falvak maradnak ki a szórásból, ott nincs komoly
probléma, nem igényel  sereget.  A kapitányok többsége felvállal
egyet-egyet az adódó feladatok közül, szorgos kis hangyák ezek.
Mindent a bolyért.
- Fivérem, elmegyek én északra, kiderítem, mi zajlik ott. – Pattan
fel a megbeszélés végén a herceg, mikor már mindenki kezdett
elszállingózni a teremből. Yusrel mostanra jobb bőrben van, mint
pár nappal ez előtt. Vörös-fehér színű kaftánt visel, fegyver nincs
nála.  A  dishtriai  harcosok  nem  szeretik  túlzottan  a  kétoldalú
kardokat,  szablyákat,  fejszéket,  buzogányokat  használnak  a
közelharchoz  inkább,  a  harcos  papok  kalapácsot,  de  nem
törvényszerű. A herceg képzett a fegyverek használatában, de a
kétkezes fegyverekhez –bár jó erőben van- kevés. Csatamágusként
mágusbotot szokott használni és kardot, de a botnak híján van és
kényesen  választ  szablyát  magának.  Leon  a  borostás  állát
dörzsölgetve  hunyorog öccsére.

-A rended komoly veszteségeket szenvedett, mikor eltűntél elég
sebezhetővé váltak nélküled. Bár sereget nem igényel ez a feladat,
de mégse tartom jó ötletnek, hogy egyedül menj.

- Nem is szándékozom egyedül menni, elvinném a testőrségem
pár  tagját,  a  rendem  berkeiben  még  szétnézek  maradtak-e



alkalmas  harcosaim  erre  az  útra,  biztos,  ami  biztos.  -  Yusrel
lelkesen érvel, érezhetően komolyan gondolja az utat. – Szeretnék
magammal vinni –ha a főpap is hozzájárul- egy papnőt is.

Leon végighallgatja öccsét, nem szeretné elengedni, de nincs
választása, északra senki se akar menni, mivel mindenki ég még a
harci  vágytól  és  egy  betegség  okának  felkutatása  nem  éppen
hangzik izgalmas feladatnak, így elengedi testvérét. Miről lehet szó,
egy mérgezett kútról? Nem lehet nagy baj.

A  királyság  katonái,  orkok,  kentaurok,  tengerészek
megindulnak,  hogy  végleg  megszilárdítsák  a  király  hatalmát.
Rengeteg bűnöző kerül máglyára az elkövetkező hetek alatt, egytől
egyig olyanok, akik a Tigren-Dish család ellen támadtak, vagy őket
akarták  megkárosítani.  Kegyelemért,  könyörületért  könyörögni
hasztalan  volt  mindenkinek,  aki  kardot  rántott  a  király  kárárára.

 

Yusrel, amint kijött a tárgyalóból parancsot adott szolgáinak,
hogy készítsék össze az alapfelszerelését és egyik lovát.  Még a
háború újbóli kirobbanása előtt alapított egy saját rendet, aminek
rendháza  szinte  teljesen  megsemmisült  a  harcok  alatt,  de
helyreállítása annak is zajlik, a kert részében sátrak sorakoznak.
Emberek szorgoskodnak mindenhol, hogy a Tüzek rendjének házát
újra felépítsék. Az emberek között látható elszórtan pár sötételf is.
A mágia nehéz tudomány, Yusrel  ebben a rendben többek közt
mágus  tanoncokat  igyekezett  összegyűjteni  és  egyszerű
varázshasználókat is. A rend tagjai mivel dishtriaiak (többnyire),
így  jók  a  közel  harcban  is,  ezt  akarta  a  vezetőjük  is  előtérbe
helyezni,  kardok  pengéit  borítják  könnyedén  lángokba,  jégből
emelnek falat maguknak a harcban, nyilakat lőnek ki íjak nélkül.
Emberen és sötételfen kívül más fajt nem igen találni a rendben,
kentaur  van  még  a  testőrségben,  gnómok  elszórtan  élnek  a
városban, az orkok a várostól keletre, nem vágynak a falak közé.



Élnek a szigeten elfek is, de őket nem tűrik meg Dishtriában, nem
megbízhatóak, nem ismerik a tisztességet, könnyen árulóvá válnak
ezek az aljas kétszínű lények. Barbár törzsek a keleti hegységben
is  élnek,  akik  szövetségesei  a  Tigren-Disheknek.  A  nyugati
barbárok már másképp látják a királyságot, gyakran fosztogatnak a
falvakban,  de  túl  ügyesen  rejtőznek  a  hegyekben,  eddig  nem
sikerült  a  nyomukra bukkanni.

- Üdv mester!- Köszön hangosan néhány fiatal és odaszaladnak
hozzá.  –  Már  nagyon  vártunk  uram,  a  te  segítségeddel  hamar
végzünk a felújítással.

-  Ki  kell,  ábrándítsalak  tanoncom,  nem  azért  jöttem,  hogy
segítsek,  sajnálom. Természetesen minden segítséget  megkap a
rend az udvartól, de nekem küldetésem van. – A fiatalok kínosan
mosolyogva  elhátrálnak  a  mesterük  útjából  és  visszamennek  a
dolgukra. Ez a munka nem épp kedvükre való, egy pillanatra azt
remélték véget érnek megpróbáltatásaik a gerendákkal. Yusrel a
romok közt kezd kutatni, szüksége van indulás előtt egy botra. A
rendnek sikerült összegyűjtenie néhány varázsbotot, az, hogy több
is van belőlük igazán nagy szó. Ezek a botok nyilván nem az út
szélén szoktak heverni és a tudás, amivel készülnek titkos, Yusrel
és a rend egyik tagja sem ismeri, ezért csak a kész eszközöket
tudják használni. Nem csak titkos, ismeretlen is, sok feljegyzést,
kódexet gyűjtöttek – fosztogattak – össze,  de egyik se beszél  a
mágusbotok készítéséről.

- Mit keresel? – Kérdezi, mögötte egy fiatalos női hang mire a
herceg hátrakapja a fejét. Legnagyobb meglepetésére egy sötételf
lány áll mögötte – a meglepetés oka nem a faj és a nem, hanem a
személy.

- Mara… Öh… Azt hittem habarcs lettél. – Azt hitte a tanonc
meghalt az ostromnál. Az emlékei az óta sem teljesen tiszták, bár a
mélységben minden nap próbálta felidézni, hogy mi történt akkor.



 

Az ostrom alatt a gnómok harci gépei nagyon hasznosak, bár az
emberi elme nem igazán érti működésüket, de nem is kell érteni
ahhoz, hogy élvezze az előnyét a csatában. A gnómok igen komoly
robbanó  szereket  készítenek,  kezdetleges,  de  pusztító
robbanószereket.  A  Tigren-Dish  család  –bár  katonái  hősiesek-
leginkább ennek köszönheti  a  háború megnyerését.

Yusrel  a  déli  kapunál  tört  be  csapataival,  a  mágia  és  a  gnóm
leleményesség  közös  erejével  ez  nem volt  kihívás,  a  déli  kapu
amúgy se  a  legjobban védett  volt.  A  csatamágus elől  haladt  a
harcban, sose küldene mást maga helyett. A macskaköves utcákon
az  ellenség  igyekezett  barikádokat  emelni,  hogy  onnét  zúdítsa
nyilak  záporát  az  ellenségre,  de  nem számítottak  arra,  hogy  a
dishtriai  nők  a  házaikból  kirontanak  majd  és  konyhakésekkel,
húsvágó  bárdokkal  ugranak  a  torkuknak.  A  candeoi  zsoldosok
páncélzata  és  fegyverzete  nem egységes volt,  mindössze a  kék
tabardok jelezték hova tartozásukat. Jól képzett harcosok voltak,
így nagyon sokan estek el a milíciából, de a dishtriai neveltetésben
nincs helye gyávaságnak, a király az egyedüli, mindenki más csak
névtelen tömeg, ami egymásért és a királyért él, dolgozik és harcol,
ha kell. A nép szokott körülmények közt él, dolgoznak, házasodnak,
szórakoznak,  élik  az  életüket,  de  amikor  harcolni  kell  a
legártatlanabb nők is elvakult harcosokká válnak. Ez a szellemiség
törte meg a zsoldosok harci szellemét, aki csak az aranyért harcol
sose lesz olyan elszánt, mint aki a családjáért és a hazájáért. A
barikádhoz  érve  közelharc  alakult  ki,  halálhörgés  és  fájdalmas
sikolyok zengtek az egész városban, Yusrelt a földre taszította egy
pajzsos katona, a mágus ekkor vette észre, hogy már a halottak
vérében  tocsognak,  voltak  pontok,  ahol  sekély  patakokban
hömpölygött.  Egy pillanatra rosszul lett,  de egy erős kéz talpra
rántotta. A tulaja egy hangosan ordítozó harcospap volt, „A király
és a hadisten nevében mindnek veszni kell! Ne féljétek a halált,
szabadítsátok  rájuk  a  hadisten  poklát!”  Miközben  köpködve



ordított egyik kezével szorította össze egy fiatal zsoldos nyakát, aki
veszettül  kapálózott,  de  hiába,  nem  volt  semmi  esélye.  Másik
kezében hatalmas kalapácsot tartott, amin Yusrel néhány csonkot
vélt felfedezni.

A herceg megrázta a fejét,  észhez kell  térni,  folytatni kell  a
harcot. Az ellenség védelmi vonalai kártyavárként omlottak össze,
nem  is  csoda.  A  paplovagok  eszement  ordítozása  még  Yusrel
szerint is félelmetes, hálát ad az égnek, hogy nem a másik oldalon
áll.  Lemezvértet  viselnek,  amikre  különféle  jelképeket  festenek,
más páncél nincs rajtuk. A vért alatt az ezüst-fekete papi ruhát
hordanak.  Az utcák lassan lángokba borultak,  az  ellenséget  túl
gyorsan  szorították  vissza,  egy  katapult  által  belőtt  bomba  a
harcoló  felek  között  robbant  fel,  házakat  dőltek  össze  és
megrengett a föld, akik elég távol voltak is összerezzentek a robaj
hallatán.  Távolabbról  látni  lehetett,  hogy  azok,  akik  elég  közel
álltak  a  robbanáshoz,  cafatokra  szakadva  repültek  szét,  még a
környező háztetőkre is jutottak végtagok, csonkok. Yusrel érezte,
hogy kicsúszik a lába alól a talaj, megnyílt egy régi akna. Csúszik
le a sárban, véres a ruhája, és hullák maradványaival együtt zuhan
a mélység felé, közbe látja, hogy dől össze egy ház fölötte. Így érne
véget?  Egy  pillanatra  megáll  a  tátongó  mélység  előtt  a  katlan
szélén sikerült megragadnia valamit. Ahogy visszanéz, még látja
Marát amint a katlan szélén mászik egyre feljebb, próbál kijutni.
Yusrel elengedi az utolsó kapaszkodóját és lezuhan a mélybe, ha
nem tenné,  a  romok agyon nyomnák.  Ezzel  egy utolsó,  sovány
esélyt adott magának a túlélésre.

 

- Nem, a ház betemette a katlant ahol eltűntél, te és még sokan
mások. Én megúsztam, de a botod nem kis időbe telt elő vakarni a
törmelékek  alól.  A  kardod  nem  lett  meg.  –  Yusrelnek  mosoly
húzódik a szájára, a kard könnyen pótolható, de a bot nem. Nem
mellesleg jó hír, hogy Mara a botot kereste nagyerőkkel, nem őt,



de ezt most inkább nem is firtatja.

- Add át, kérlek.

- Kövess mester. – Mara a sátrához vezette a herceget, odabent
várakozik a bot. Másfél méter körül van, sötét barna, mágikus jelek
vannak belekarcolva, amik ilyenkor nem, csak használat közben
látszanak igazán.

- Kár, hogy túlélted! Megörültem, hogy az enyém. – Gúnyosan
felnevetnek, sötételf humor.

- Mara, északra kell mennem, nem tartasz velem?

- Mit csinálsz ott?

- Emberek tűnnek el a falvakból és járvány van.

- Akkor ezt most kihagyom.

- Félsz?

- Nem, csak unatkoznék, ha nem szórhatom a villámaimat, nem
is érdekes. - Fejcsóválva lép ki a sátorból Yusrel és rögtön utána a
sötételf. Sötétkék bőre tiszta, komolyabb sérülés nélkül úszta meg
az ostromot. Hófehér haját befonta, vörös szemei mandula alakúak.
Alakját  kék  csuha  takarja,  az  elfekre  jellemző  éles  arcvonásai
vannak.

- Búcsúzom hát, tanítsd az ifjabbakat, amíg távol vagyok.

- Úgy lesz mester! Ha meghalsz enyém a botod. Ha… - Intenek
egymásnak  és  Yusrel  -  még  elköszönve  embereitől  –  távozik  a
rendház maradványaitól. A sötételfek sem épp a kedvességükről
híresek,  de  ők  nem  igyekeznek  úgy  viselkedni,  mintha  nem
szúrnának  hátba  bármelyik  pillanatban.  Megbízni  egyben  nagy
őrültség lehet, viszont ha biztosak vagyunk abban, hogy ő is bízik
bennünk, akkor jobb társat keresve se találhatunk.



Yusrel folytatja a toborzó útját, a testőrsége megmaradt tagjait
szedi  össze.  Náluk  igazából  nem  is  merül  fel  a  kérdés,  hogy
akarnak-e jönni, nekik kötelességük. Nem sokan maradtak, hét fő
van még életben, három harcra kész. Egy kentaurnő és két ember.
A testőrök nem túl beszédesek, mi után a herceg felvázolta nekik
mi  a  helyzet  mentek  készülődni  azonnal.  A  testőrök  közül  a
legérdekesebb Arria, a kentaur nő az, aki jelentkezett a hercegnél
személyesen, nem pedig testőrnek nevelték. Hosszú szőke hajú, az
arca nem mondható emberi szemmel szépnek. Válla és háta széles
egy  nőhöz  képest,  de  a  kentauroknál  ez  megint  máshogy
megszokott.

-  Tart  még valaki  velünk uram? – Kérdezi  Arria a herceget,
miután összeszedte felszerelését.

Könnyűvértet visel és alabárd van nála, ezen felül íj és tegez.
Fejét csuklya fedi,  szőke haja két oldalt lóg ki.  Szürke farkával
csapkodja fakóbb testét, a helyenként ritkább szőr jelzi, a találok
helyét, szerzett jó párat az ostrom alatt.

- Még szeretnék elhívni egy érdemesnek tűnő nemest, Mjolant.
A palota negyedben él, a kereskedő hídja utáni első ház. Megkérlek,
hogy látogass el hozzá és add át neki ezt a tekercset. – Yusrel
átnyújt egy összetekert pergament a kentaurnak, aki elvágtat a
palota negyed irányába, Mjolan házához. A tekercsben Yusrel a
legmélyebb tisztelettel kéri meg a nemest, hogy fegyverezze fel
magát és tartson vele útján.

Nem tesz említést a tekercsben sem, és mondani se szándékozik,
de az eredetileg neki szánt szobrot némi változtatás után Mjolan
házának közelébe fogják felállítani,  az elesett fiatalok emlékére.
Több hasonló szobor van a városban, de azok általában inkább
veteránokat  ábrázolnak,  a  herceg  direkt  a  fiatalon  elesettekről
akar megemlékezni ezzel a szoborral.

A herceg következő útja a kalmár negyedbe vezet, a gnómot ott



találja meg. A gnómok szívesen költöznek össze egy helyre, hogy a
tudásukat  átadják  egymásnak.  Amikor  megérkezik,  odalép  két
gnóm nőhöz, akik elkezdik magukat illegetni az ember férfinak –
ezen a  ponton jegyezzük meg,  hogy a  gnóm nők nem kevésbé
csúnyák, mint a férfiak.

-  Egy  barátom  keresem,  -  Kezdene  bele  mondandójába,  de
csúnyán félbeszakítja a két teremtmény.

-  Tudjuk,  mit  keresel.  –  Kacsintgat  rá  a  csúnyább  apróság.
Yusrel összeráncolja homlokát, kiül a fintor az arcára.

- Nem, nem tudjátok. – Köhögi ki erősen csóválva a fejét és
inkább másokat kérdez meg, ott hagyja a furcsa női párost. Egy
öreg  gnóm  krumplis  zsákokból  készült  ruhában  tüzi  játékokat
mutat  be,  az  ott  lévő  ember  és  gnóm  gyerekeknek.  A  gnóm
gyerekek  egész  picik,  egy  felnőtt  embernek  alig  ér  a  térdéig,
felnőtt  korára combközépig,  viszont gyerekként még nem olyan
csúnyák.  Egy ideig  a  herceg is  mosolyogva nézi  a  mutatványt,
mikor meghallja maga mellett a „kellemesen” karcoló hangot.

- Hát te meg? Akarom mondani… Felség?- Javítja ki magát a
kecskeháton  ülő,  most  igen  jól  öltözött  gnóm,  aki  fekete,
durvaszálú  haját  középen  elválasztva  lenyalta,  ezzel  nem sokat
javítva megjelenésén. Valami fém rudat tart a kezében, a herceg
látja, hogy üreges, és a végénél, ahol a gnóm fogja, egy lyuk tátong
rajta. Ahogy vizsgálgatja a tárgyat meg is feledkezik arról miért
jött.

- Az mi? – Kérdezi felvont szemöldökkel.

-  Ezzz  a  legújabb  találmányom… unk.  Itt  beleszórok  port  –
magyarázza miközben a cső elején lévő lyukra mutat. -, utána egy
golyót vagy akármit, amit ki akarok lőni, beleteszek, bele! Aztán itt
beledugok egy izzó rudat, kanócot, akármit nagyuram, akármit és a
por berobban, ami kilövi a töltetet. – Yusrel mosolyogva csóválja a



fejét, nem tűnik neki túl értelmesnek a gnómok találmánya.

- Gondolod ennek lesz bármi jövője? – Kérdezi, miközben legyint
a találmányt nézegetve. A gnóm morogva megvonja a vállát és úgy
dönt inkább a tárgyra tér.

- Miért jöttél ide?

-  Egy  utat  szervezek  és  szükségem  lehet  rád ,  a
leleményességedre.  Szétnézünk  északon.

- Kell ez nekem? – Kérdezi az állát vakargatva a gnóm. Yusrel
nem akarja kimondani, de tényleg szüksége van a segítségre.

- Öhh… Szmokk, gazdagon megjutalmazlak.

- Eh? – A gnóm szeme elkerekedett, bár a neve nem „Szmokk”, de
így  lehet  leginkább  lerövidíteni  az  tény.  A  többi  emberi  nyelv
számára  kifejezetten  kényelmetlen  –  rengeteg  mássalhangzó.
Ellenben a herceg még csak nem is kísérletezett korábban a neve
kimondásával, szóval ez is hatalmas eredménynek mondható.

-  Úgyis…  úgyis,  szét  akartam  nézni  északon.  –  Mondja
vállvonogatva, miközben meghatottságát próbálja leplezni csillogó
szemekkel. Nem jól.

- Helyes!

 

Estére Yusrel  visszaért  a szállására a palota negyedbe,  még
utoljára elfogyaszt egy uralkodóknak járó lakomát az indulás előtt,
testvére  és  nemesek,  főpapok  társaságában.  Ilyenkor  mindig
vannak  különféle  előadók  is,  udvari  bolondok,  bárdok,
mesemondók.  Ezen  az  estén  vándor  zenészek  szórakoztatták  a
jelenlévőket.  Yusrel  sokáig  eliszogat  testvérével  és  a  város
vezetőivel,  nyájasan cseverésznek, mintha minden a legnagyobb
rendben  lenne.  A  főnemesek  és  papok  szeretnek  ilyenkor  úgy



tetszelegni, mint a király legfontosabb alattvalói. Yusrel bármi nem
szereti az effajta viselkedést, többször a lelkére kötötték nevelői,
hogy ilyen alakokra sajnos szükség van és jó képet is kell vágni
hozzájuk.

 

Régen,  ő  még  meg  se  született  egy  udvari  mágusa  volt  a
családnak, aki az egyik toronyban élt a palotában. Egy sötételf férfi
volt, nem sokkal az előtt halt meg, hogy a herceg megszületett,
nem ismerték egymást.  A torony érintetlen volt  nagyon sokáig,
mivel a mágus halála előtt levédte különféle varázslatokkal, köztük
illúziókkal  is,  ami  sokakat  fordított  vissza  a  csigalépcsőről.
Tizenhét évesen Yusrel, viszont elhatározta, hogy feljut a toronyba,
bármi legyen az ára. A torony egykori mágusa is így tervezhette,
mert az illúziók elkerülték a fiút és a csapdák nem aktiválódtak,
könnyedén feljutott… Egyedül a zárral kellett volna megküzdenie,
de egy rúgás  azt  is  megoldotta.  Egy kör  alakú szobába jutott,
aminek  a  fala  különféle  mágikus  jelekkel  volt  telefestve,  nem
ismerte  őket,  térképek  és  könyvek  sokasága,  tekercsek  százai
porosodtak a falmentén, ládákban, polcokon vagy épp hanyagul a
földre szórva. Egy kisméretű, a palota többi bútórához képest igen
puritán ágy volt még a szobában, továbbá egy nagy dolgozó asztal
a hozzá tartozó rozoga székkel. Ahogy beljebb akart lépni érezte,
hogy belerúg valamibe, ami igen nagy zajt csapva gurult odébb a
földön. Lenézve egy egyszerű barna botot látott, díszek nélkül. Hát
ez meg mi lehet? Yusrel némi habozás után lehajolt a botért, az
utolsó  arasznál  egy kéz  nyúl  ki  a  padlóból,  egy fekete,  füstös,
rémisztő  kéz,  közben  hangos  sikolyt  hallatott,  ami  belemart  a
kezébe  hegyes  karmaival  majd  eltűnt.  A  herceg  megrettenve
szökkent hátra, gyorsan kapkodta a levegőt. Soha nem találkozott
mágiával,  szellemekről  és  démoni  lényekről  is  csak  mesékben
hallott.  Igyekezett  erőt  venni  magán,  mélyen kezdett  lélegezni,
majd  egyre  ingerültebben  préselte  ki  a  levegőt  hasából.  Nem
futhatsz el, te vagy itt az első, ne legyél nevetség tárgya, hogy üres



kézzel mész vissza… Újra a bothoz lépett és érte nyúlt, most gond
nélkül megragadta a tárgyat és felemelte.  Erős vonzást kezdett
érezni a keze és a bot között, félre akarta dobni félelmében, de
bárhogy küzdött  nem tudta ujjait  lefejni  a  tárgyról,  amit  egyre
forróbbnak érzet, szinte már égette bőrét. Úgy érezte reng vele a
szoba, és elsötétedik minden. Térde rogyott a növekvő sötétségben
ahol szárnyak csapkodását hallotta és lábak dobogását,  de nem
látott semmit. Egyre inkább elhatalmasodott a zaj és a sötétség,
beszédet hallott a sötétből, mintha száz ingerült alak oktatná ki
egyszerre,  mutogatnának  rá  ujjal  és  köpködnének,  miközben
mérgesen  magyaráznak.  Mikor  úgy  érezte  nem  bírja  tovább,
hirtelen eloszlott a sötétség és ő ismét a szobában találta magát.
Térdelt a földön, a feje majd széthasadt. A bot kicsúszott a kezéből
és odébb gurult a poros, hideg kövön. Fel akart állni, de úgy érezte
mintha apró lények mozognának az izmai közt, félt ettől az érzéstől.
Ezek a „lények” teste minden részén átjárták, lökdösték a fogait az
ínyében  mászkálva  –legalábbis  ő  így  érezte.  Mikor  ez  is
fokozatosan elmúlt kezdett megnyugodni. Egy félóráig még bőven
gondolkozott  a  történteken,  meg volt  rettenve.  Kisidő elteltével
újra  körbetekintett  a  szobában.  A  jelek  a  falon  egyszerre  nem
voltak idegenek számára, el tudta olvasni őket, az elemek voltak
felsorolva és azok bölcsességei, hosszasan, nehezen megérthetően
kifejtve. A herceg innentől kezdve rengetegszer járt fel a toronyba
olvasni és kutatni a sötételf dolgai közt. Próbált a tekercsekből is
mágiát tanulni,  de ez ritkán volt  sikeres.  Attól  a naptól kezdve
minden éjjel az egykori sötételf mágus emlékeit látta álom helyett.
Egy messzi tájon lévő toronyban ült egy teremben, ahol sok fiatal
ült rajta kívül, de mindenkin ugyanolyan fehér csuha volt. Olyan
fajok  is  voltak  ott,  amiket  még  nem  látott  korábban.  Minden
varázslatot,  amit  megtanult  az  egykori  udvari  varázsló,  azt
megtanulta ezekből a látomásokból a herceg is. A varázslatokhoz
tartozó jeleket mindig belevéste az onnét elhozott botba. Nem titok
az ő tanoncai  előtt  sem, hogy a mesterük bizony sosem tanult
ténylegesen varázsolni, csak valami oknál fogva tud. Tud? Olyan



hatalommal rendelkezik, amiről jó ideje nem hallottak.


