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Egy
Renvul úttalan útjain kaptatott fel két férfi hajnalhasadáskor. Az egyikük ízig-vérig úr, komor

tekintettel, fekete szakállal és hosszú fekete hajjal, Folyószülte Ris, akinek uralmára évszázadokig
álló birodalom épült. Oldalán alkarnyi hosszú kard lógott, mint mindig, bár ruházata nem kölcsönzött
neki királyi megjelenést: egyszerű bőrruha, bőröv és bőrcsizma. A másik már sokkal különösebb
külsővel rendelkezett: selyemből készült vastag, csuklyás köpenyt viselt, hosszú haja ősz volt, mégis
életerősnek és fiatalnak látszott. Szakálla nem volt, és furcsamód még csak borosta sem látszott az
arcán.

-  A Nirtrank,  a  Vaslegelők legnagyobb folyója,  mely  méretéhez képest  tán a  leggyorsabb a
folyóvizek között. - szólt az ősz - Ennyi vizet egy rernasi folyó kétszer ekkora szélességben visz csak
el, vagy még nagyobban, és...

- Nem ezért vagy itt, hagyd abba kérlek. - szakította félbe a másik unottan - Ha ezt akarom
hallgatni, idehívom Immet.

- Á, igen, a betelepülő hajósok. Ha egy közülük hozzámegy egy tősgyökeres Renvulihoz, a kölyök
akkor is...

-  A lényeget, kérlek! -  Ris hangjában szokatlan indulat érződött,  és némi kimerültség is -  A
tegnapi nap nem ettem, alig három órája vagyok a városban. A kóstoló a szemem előtt eset össze, fél
órán belül ott termett a szakács is, az a bolond vadember, és közölte, hogy bár az ételt nem ő
mérgezte  meg,  de  ha  akárcsak  csúnyán  néz  rá  valaki  rajtam kívül,  az  könnyen  egy  fazékban
találhatja magát.

- Örömmel hallom, hogy hallgatsz rám. Ulrerr nem egy könnyen meghunyászkodó ember, de ha
egyenrangúnak tekint,  és legalább egy kicsit  megkedvel...  nos,  ha valaki  beleszól,  hogy mit  és
hogyan készítsen így is-úgyis fejbe találja egy kupa. A kóstolóról szóló tanácsot pedig szívesen.

- Valamiért senki sem akar a helyébe állni.

- Nem tudják, hogy a cél nem a te megölésed volt, hanem az övé. A vizet mérgezték meg, egyél
nyugodtan.

Egy darabig csend volt eztán, amit a tudálékosabbik tört meg, látván, hogy a másik nem hajlik rá.

- Nos, feltételezem hogy sejted, hogy tudom, amit tudni akartam. Most azon töprenghetsz, mért
vagyok még itt. - szólt az ősz rejtélyes mosollyal, olyannal, amilyet csak azok mutatnak, akik túl
öregnek vagy túl bölcsnek hiszik magukat a meglepődéshez. És persze vannak köztük, akik valóban
túl öregek és túl bölcsek hozzá. - Nos? - kérdezte mosolyogva - Mire jutottál?

- Mivel semmi újat nem tudok mondani neked, felteszem, te akarsz valamit tudatni.

- Tudatni? Mondhatjuk igen, tudatni... - szólt rejtélyesen - Persze kérést is mondhatunk, vagy
utasítást. Te ragaszkodsz az elsőhöz?

Ris megint elnémult, egyszerre csak megállt komor arccal. Ekkorra már a Nagy Csarnokhoz közel
jártak: inkább nem ment be az idegennel együtt. Tudta, előbb fog Ulrerr a pénzmester kedvére főzni,
semhogy a furcsa látogató ne keltsen feltűnést.

- Nem válaszolsz. - itt az idegen végre elkomorodott, Ris legnagyobb örömére. Gyűlölt akkor



beszélgetni a selyemköpenyessel mikor mosolygott, ilyenkor ugyanis semmi hasznosat nem lehetett
kiszedni belőle jó darabig. - Akkor térjünk a tárgyra.

A fehér köpeny mintha még új lett volna, se por se sár nem szennyezte. Miért is szennyezte
volna? Úgy tűnt,  a fehérhaju számára nem léteznek problémák.  Ris akárhogy próbálta ugyanis
nyomonkövetni, az emberei mindig szem elől tévesztették. Persze nem volt láthatatlan: ha az egyik
útra ráment az emberek észrevették, és könnyedén felidézték az idegent. De követni lehetetlen volt.
Persze  mindez  nem sokat  számított,  a  fehérköpenyes  már  az  első  találkozás  alkalmával  sokat
elmondott magáról. A Kőváros Ura pedig nem holmi útszéli paraszt volt, aki nem látja a kimondott
mellett… a többit.

A legjobb térképet mutatta neki ami csak a városban létezett, a than’tar mégis megvető sóhajjal
fogadta.

Minden szavadat értem - gondolta Ris

-  Nem sok, igaz? -  mondta ki  hangosan. A than'tar arckifejezése nem árult  el  mást,  csak a
szokásos megvetést.

- Attól még menned kell. Nem maradsz itt, te nem. Rulk jó lesz. Erős egyéniség.

- Ugye nem kell emlékeztetnem a mindentudó than'tart, hogy nem csak ez kell az uralomhoz? -
kérdezte fennhangon.

- Nem kell. - mondta az lekicsinylően. Ris mennydörgő beszédéhez képest aligha lehetett volna
ijesztő hangja, de ilyenkor úgy érződött, egy huszonesztendős kölyök beszél, aki még korántsem
tanulta meg az élet mikéntjét.

Akárhogy is, Ris viselkedése illett a kinézetéhez és a tekintélyéhez. Nehéz munkával nyerte el az
emberek hűségét az idők során. Először is, megölte az előző vezetőt. Senki nem szerette, nem is
sajnálta senki. Talán csak a fiai, de ők akkor még nem tudtak beleszólni a felnőttek ügyébe. Immáron
felnőtt férfiak, a föld alatt egytől egyig. Aztán a segédek... Rulk hű barátja volt, testvérként bántak
egymással  miután  utcára  kerültek.  Aztán  befogadták  őket.  Ez  nem  a  későbbi  nagyrabecsült
megbízott érdeme volt, hanem Risé aki mindig jobban értett az emberek befolyásolásához.

Ő szerezte a kardokat, bár alig forgatta őket, és ő ölte meg a zsarnokot is. Ő békítette meg a
Városi Méregkeverőt a Tolvajjal,  ő vette rá Ulrerrt,  hogy adjon néhanapján valami ehetőt Rulk
katonáinak. Ő térképeztette fel Hirnm jó részét, a birodalmat, melyet már akkor uralt, mikor még
Rislar csak néhány farönk volt a mocsárban. Ő fogta vissza a Késélező embereit, és rávette őket,
hogy ne próbálják megölni többé a Méregkeverőt.

Ő, Ris, Renvul Ura, a Zord Kufár, a Vezér, a Képzeletbeli Uraság, az Árva, a Suttogókkal Suttogó,
a Hirmnek nevezett senki-sem-tudja-mekkora birodalom létrehozója, nem volt alkupozícióban.

Ő, Ris, aki Renvul rengeteg titkát ismerte, olyan raktárakhoz fért hozzá, amelyeket már mindenki
más elfeledett;  talán csak a Késélező nem, az,  aki  a  várost  fosztogatta állandó fenyegetésként
embereivel,  miközben elveszett  hatalmának árnyékát valódiként fitogtatta.  Ő fog most itthagyni
mindent egy idegen kérésére...

A térképre nézve tudta, látta, hogy nem teljes. A Hirm sem, de ott van még Rernas, és azok a
furcsa, agresszív holdugató barbárok nyugaton... Azt pedig ki tudja, mi van északon vagy a tengertől
délre? Egyesek azt állították, a dombok véget sem érnek és semmi nincs ott, mások pedig arról



beszéltek, hogy ott is csak városoknak és falvaknak kell lennie, amint az mindenhol máshol is van.
Ris a kettő közül csak az utóbbit tartotta hihetőnek, és azok véleményével értett egyet, akik szerint
nem érdemes odamenni.

- Milyen messze kell mennünk? - kérdezte mormogva

- A Herrmvelsd-en túl - mutatott a fehérhajú a festett térkép egyik szélére - hegyek vannak. Ott
találunk hágót. Bár fele olyan magas sincs a hegység, mint a Roddrenkam, de azért elkél. A helyet a
than'dorok nemes egyszerűséggel Ner-nek nevezik.

- Ami azt jelenti hogy…

- Hely. – Ris csak bólintott, ügyet sem vetve a másik hangjában újból megjelenő megvetésre.

- Azt mondod, északnak megyünk, Juhvár felé...

- Nem, azt mondtam hogy a Ner ott van. - mutatott megint egy pontra, most jóval a térkép széle
mellett - Ami minket illet, mi Mertleng Erdeje felé vesszük az irányt. Valami képmutató uralkodó, aki
trónt  faragtatott  magának  itt,  Kővárban,  már  járt  Juhvárban,  Dombvégen,  és  minden  útbaeső
városban. Ha Juhvár felé mennénk, Rulk, aki személyes jóbarátod, megtudná. Akkor pedig húsz vagy
harminc jó embert küldene utánad.

-  Azt  hittem,  Rulk  tudni  fogja,  hogy  megyek.  -  szólt  Ris  komoran.  A  hangja  alapján  újra
megéhezhetett, pedig evett a Nagy Csarnokban miután a than'tar elmagyarázta a terveit.

- Feltételeztem hogy Rulknak be akarsz majd számolni a távozásodról. Éppen ezért titkoltam az
utolsó pillanatig. Így a megbízottad megtarthatja Rislart, a nyugati folyókat, valamint a Triln egyik
sarkát. Rumtrekzam - mutatott egy fekete foltra a baloldali kék sávon, ami alig látszott a sötét
szobában lengedező halvány fáklyafényben - vele tart majd, mert a hold népe Lápvégre támad, és
visz mindent, amit csak tud.

Ris szúró nézéséből a fehérköpenyes egyből kitalálta a gondolatait.

- Nem én vettem rá őket, és a megbízottadat sem én küldtem oda.

- Mikor hagyjuk el a várost? – kérdezte, látván, nincs értelme mindenbe beleszólnia.

- Én most rögtön. Te holnap, még a dél beköszönte előtt, de nem hajnalban. Nem lenne jó, ha
bárki azt gondolná, hogy nem a te ötleted volt. A Késéleződ fia a nyomodban lesz.

- Megmondhatnád neki hogy ne jöjjön, ha nem akarod. - nem volt titok hogy Ord, a Késélező fia,
néhanapján Ris nyomában járt. Az öreg Ordot nem zavarta, és Rist sem: a fiú apjához hasonlóan
ösztövér teremtés volt, de a hosszú, világosbarna haj és a szőrtelen, keskeny arc mögött ott rejtezett
ugyanaz a ravaszság is, ami az apját fejedelemmé tette a tolvajok között, végig a sós víz partján, a
nyugati folyó torkolatánál álló Nagyrévtől a keleten álló Kisrévig.

- A fiú többet tud, mint te. Ő is velünk tart.

- Többet tud, mint én magam? Miről tud többet? - érdeklődött Ris. Furcsán hangzott számára,
hogy többet tud nála valaki, bár azt sem igazán értette, mivel kapcsolatban mondta ezt a fehérhajú.
Imm többet tudott nála, ha tudományokról volt szó, Ulrerr jobban főzött, de Ord? Csak egy kölyök
volt, az utóbbi időben ráadásul elég sokat betegeskedett.



-  Megkérdezheted tőle még a telihold előtt. Tágföldnél találkozunk, öt nap múltán. Kerülj el
mindenkit, akit lehet. Tágföldön egy Plars nevű parasztot keress. A testvére vagy, ha bárki kérdezné.
Ő is ezt fogja mondani. Segíts neki, ha esetleg megkér rá, bár ez nem valószínű. Innét csak élelmet
és ruhát vihetsz el, abból is csak amennyire szükséged van. Ha fel akarsz tenni egy kérdést, tedd fel
és távozom.

Ris még egyszer rápillantott a térképre. Felmerült benne, immáron nem először, hogy talán nem
kellene együttműködnie a fehérhajúval. A fiú többet tud, mint te, mondta az az előbb. Hiába tette a
selyemköpenyes kíváncsivá, még most sem akart elmenni: Renvulban szinte bármit megtehetett és
megtudhatott, csupán Rulk visszatértét kellett volna megvárnia. De a selyemköpenyes… vele még
akkor sem mert volna szembeszegülni.

- Mi fog történni, miután távozom? - kérdezte végül némi tűnődés után.

Amióta  Ris  a  Csarnokban járt,  a  than'tar  most  mosolyodott  el  először.  Elmosolyodott,  majd
távozott.

A reggeli  megbeszélés  zavartalan volt.  Ris  Renvul  palotájának a kőfalába vágott  bejáratban
hallgatta végig az embereket. Ő maga, mint mindig, ez alkalommal is állt, a két oldalán lépcsős,
fedett emelvényen, amely az uralkodói épületegyüttes főcsarnokának bejárataként is szolgált. Maga
a kőfal csupán díszítés volt: a körülzárt bejárat a külteret nyílt beltérrel kötötte össze, a csarnok,
akárcsak a Nagy Csarnok, amely a nép házának számított, maga az itt-ott megszakított fal volt,
amely körülbelül  két  embermagasságig nyúlt  fel.  Az oszlopos emelvény előtt,  vele kört  alkotva
négyzet alapú kőtömbök álltak, hét, nagyjából egy szintben a csarnok bejáratával, mely előre is és
hátra is négy alkarnyival volt magasabban az itt viszonylag egyenletes talajnál. Ez azt eredményezte,
hogy Renvul ura éppen csak elfért tetőzet alatt, mely a két falat kötötte össze.

Ezeket  a  megbeszélésnek nevezett  tanácsokat  Ris  indította  el  annak idején,  felhasználva az
emberemlékezetnél régebbi bejáratot, és idehordatva a hét hatalmas sziklát. Négy taggal számolt: az
építőmester, a pénzmester, a megbízott, a főtudós. Így fennmarad három hely azoknak, akik később
csatlakoznak.

Aznap is négyen voltak, de Rulk, a megbízott helyét a censor foglalta el. Ris mindig úgy állította
ki  tanácsnokait  a  kövekre,  hogy  azok  lehetőség  szerint  minél  nagyobb  távolságra  legyenek
egymástól. Így négy ember esetén jobb és baloldalon álltak, kettő hozzá közel, kettő távolabb.

A megbeszélés leteltével a tanács tagjai elindultak, ki-ki a maga dolgára, Ris kivételével egytől-
egyig abban a tudatban,  hogy a következő nap reggelén ugyanott  összegyűlnek.  Ris  felvette a
csarnok hosszú és széles bejáratának belső felén elhelyezett csomagját majd elindult lefelé. A város
két hegyre épült a folyó jobb partján, a köztük levő völgyben jobbára árukat szállítottak a raktárakba
be, vagy onnét ki. A Nirtrank nevű rengetegvizű folyóra a völgyből építettek hidat, így a városon
belülről csakis egy helyen tudott átmenni a folyón az, aki nem akart megfulladni, vagy nem úszott
különösen  jól.  Ris  egyik  csoportba  sem  tartozott  bele.  Ahogy  elhagyta  a  várost,  csupán  egy
kereskedőcsoporttal találkozott a völgyben, a Késélező egyik emberével, aki láthatóan nem aludt az
éjszaka folyamán, és néhány gazdagabb úrral és asszonnyal, akik fejhajtással üdvözölték. Errefelé a
gazdag alatt azt értették, akinek nyilván volt tartva némi értéke, többnyire fegyver, a hegybe kapart
rengeteg lyuk egyikében. Így hát ezek az urak és asszonyok többnyire Rishez hasonló, zord kinézetű,
közönségesen  öltözött  fegyverviselő  emberek  voltak,  kivéve  a  hajósnépek  beköltözöttjeit  és
utódaikat, valamint néhány becsülendőbb alakot, akik hivatalt kaptak tőle. Régebben voltak olyan
nagyurak a városban, akik mérhetetlenül vagyonosak voltak. Ezeket a nemes urakat Ris jobbára
visszaküldte birtokaikra vagy megölette, hogy ne jelenthessenek számára problémát. Az az egykor



félelmetes hírű zsarnok azonban idővel megenyhült… vagy talán csak nem akadt több ellenfele, ő
maga sem tudta igazán. Akárhogy is, azok az idők már elmúltak.

Renvul sziklái ritkaságszámba mentek a birodalomban: a Roddrenkamtól ilyen messzire jobbára
csak fával  benőtt  dombokat  lehetett  találni,  esetleg néhány nagyobb kőtömböt  a  hegyeken,  és
gyakoriak voltak a fűlepte fennsíkok. A Nearrodor területén két nagy folyó torkollott a tengerbe: a
nyugati Huldas és a keleti hegyekből lefolyó Nirtrank. Így azok a falvak és városok, melyek nem
jutottak folyóvízhez, mély gödröket ástak a völgyekbe, és azokból ittak, sőt, némelyek öntözték a föld
növényeit is. Az élelmet az állatok biztosították, jobbára kecskéket vagy marhákat legeltettek, de
szárnyasok is  szépszámmal voltak,  olyanok,  amelyek a közönséges madaraknál  jóval  nagyobbra
nőnek. A talajt nem sok helyen törték fel: a dombokon vad termést gyűjtöttek és a völgyekben búzát,
néhol rizst szórtak el. Ősöreg, véshető sziklák híján az emberek a föld alá építették raktáraikat,
lakásaik pedig fából készült rozoga viskók voltak.

Ris  régebben  rengeteget  vándorolt  hasonló  vidékeken  Rulkkal  és  Rulk  harcosaival,  így
megtanulta, hogyan kell gyorsan haladni a dombok között, feltűnés nélkül, vagy faluról falura járva.
A tapasztalatai most sem hagyták cserben, még alig járt a nap útja ötödénél mikor a hídon átkelt, de
napnyugtáig meg sem állt.

Elaludt majd felkelt, és továbbment, térkép híján a nap járása és emlékei alapján. Tágföldön még
sosem járt, de gyakran ült naphosszat a teleírt papír felett, mikor a felderítőktől új hír érkezett,
kiváltképp mikor Kers jött el hozzá feltenni a kérdést: merre tovább? Ris pedig általában észak és
nyugat  felé  küldte  őket.  Keleten  magas  hegyek  sorakoztak,  északkeleten  pedig  a  Mertlengor
Nitkgirtod, Hirm leghatalmasabb vad erdeje,  ahol csak igen kevesek éltek, a civilizált  népektől
elvonulva.

A második napon már jóval több embert látott mint az elsőn, mivel elérte a Renvul melletti
Gomtot.  Kis  település  volt,  mégis  lakták  annyian,  mint  Renvul  két  hegyét  együtt.  Renvul  a
legrégebben lakott város volt szerte a Nearrodor vidékén, ember mégis alig volt benne. Hegyei
ugyanis raktárak voltak, az emberek pedig abban a nevenincs kikötőben éltek, amely több mint
félórai járásra volt a város völgyétől. A hegyeket jobbára kereskedők, iparosok, hajósok, és a kicsit
mindhárom csoportba tartozó tolvajok lakták csekély számmal. Ris úgy döntött, inkább elkerüli a
falut: bár az utazáshoz hozott köpenye alatt elrejtőzhetett volna, nem tudta, hogy fogadnák itt az
idegent.  Mikor  Rulkkal  járta  a  birodalmat,  jórészt  a  Nirtrank  vidékét  szemlélte  meg:  keleten
Heklarig,  a  Fenti  Városig  jutott,  a  folyó  fő  folyása  mentén  pedig  egészen  Mertleng  Erdejéig
vándoroltak, bár az utóbbi utat ő maga csúfos kudarcként élte meg. Akkoriban mindenhol úrként
mutatkozott, hű társakkal körülvéve, olyan emberek előtt, akik ha akartak sem tudtak volna ártani
neki. Most sem félt igazán: régen rengeteget gyakorolták a kardhasználatot, jópár fegyvert eltörtek
és kicsorbítottak, mielőtt Ris magáénak nyilvánította Renvul hegyeit. Mégis, a than'tar óvatosságra
intette...

Az embereket kerülgetve a negyedik napon érte el Trulnemet, a Tágföldnek nevezett vidéket. Az
állatokkal teli hatalmas legelő szemetgyönyörködtető látvány volt Ris számára, miután napokig rótta
az erdőket és kisebb tisztásokat.  Végtére is,  ő Renvul kilátásához szokott hozzá, ahol messzire
elnézhetett a fák fölött, és láthatta a széles, vagy éppen keskeny ösvényeket, melyeken az emberek
marhákat hajtottak és kocsikra rakva vitték rakományukat, és persze a tengert, vékony kék sávban.

Az út igazi nehézsége a tudatlanság volt, ugyanis akárhogy figyelte, nem találta a Késélező fiát.
Talán már megérkezett. – gondolta. Nem tartotta kizártnak, hogy a than’tar többet mondott a fiúnak
arról, mi várja majd őket az út végén, és elképzelhetőnek tartotta, hogy a fehérköpenyes őt is a
than'dorok szolgálatába kívánja állítani.



A kecskék és a marhák nem figyeltek fel rá, azonban az őket őrző két pásztor alaposan megnézte
magának. Még mielőtt hangos szóra nyílt volna a szájuk, mert azt a szándékot Ris rögtön leolvasta az
arcukról, odaköszönt neki egy huszonegynehányéves alak, beesett arccal, hosszú, barna hajjal. A
nyurga ifjút palást takarta, alatta egyszerű bőrruha és jellemzően nearrodori, alkarnyi hosszúságú
tőr látszott.  Ris egyből felismerte a Késélező fiát,  Ordot, akinek már többszáz alkalommal látta
beteges képét és nagy, elálló füleit. Igyekezett olyan arckifejezést ölteni, ami semmit nem árul el,
merthogy még se nem akart, se nem tudott igazán megfelelő választ adni.

- Lirr! - szólt a fiú akkor, egyértelműen jelezve, hogy tisztában van a helyzettel, sőt, amit ezután
mondott, azzal nem kevéssé lepte meg urát - A testvéred már vár! Plars tud a jöttödről, és szívesen
hallaná, mi ért az úton, hogy így késlekedsz. Gyerünk, add át tőrödet és kövess, magam sem szívesen
várok hallani, mi újság Renvulban!

Ris belátta,  legyen a fiú viselkedése bármily furcsa,  jobb, ha hallgat rá.  Átadta az egyetlen
magával hozott tőrt, amely tenyérnyi hosszú és kétujjnyi széles pengéjével rejtezett a kezében hozott
csomagban.  Aztán  némán  követte  a  vászonpalástos  fiút,  mint  szolga  az  urat.  Ura  azonban
meglehetősen rosszul nézett ki, még a szokásoshoz képest is. Négyszer is megbotlott útközben,
mintha rettenetesen fáradt lett volna, és Ris fájdalmat látott az arcára írva. Rövid idő után elértek
egy kunyhóhoz, amely jócskán a falu közepén volt. Húsz, harminc ember mellett is elmentek útban a
kunyhóig, de többségük csak fejet hajtott vagy odaköszönt egy jónapot-ot, mindössze ketten szóltak
hozzájuk néhány rossz szót: kevesebb, mint amennyire Ris számított. A köszönőknek ugyanolyan
módon visszaköszönt, a maradék kettőnek pedig, látva hogy Ord is így tesz, csupán egy szúrós
pillantással válaszolt. Az egyikük egy feltűnően magas férfi volt, vastag karokkal és lábakkal, és az
mondta  neki  Öld  meg,  ha  rám hallgatsz!,  a  másik  pedig  csak  érthetetlen  morgást  hallatott  a
szakállából.

A  kunyhó  egy  masszív  szerkezetűnek  nem mondható  faház  volt,  sárral  tapasztott  falakkal,
deszkákból álló padlóval és egy fekvőhelyül leterített nemezszőnyeggel. Egyebekben se bútor, se
ember nem állt a házban. Ord kérdés nélkül elvette a Ris által hozott csomagot, és ledobta a már a
falnál levő két másik mellé. Kipakolt mindent: összesen előkerült két bőrkulacs, három jellegzetes
nearrodori  kard,  három csomag étel,  és  annyi  arany,  amennyiből  két  vagy  három héten át  is
megszállhatnak és kaphatnak élelmet bárhol. A fiú ekkor felszedett két deszkát a padlóból és elővett
alóla még egy marék aranyat, és egy Riséhez hasonló, apró tőrt. A szemben lévő falnál ott volt még a
padlón némi barack, frissen szedett, a hangyák még nem találták meg.

- Ord, - szólt Ris, miután mindezt végigjárta a tekintetével - fáradtnak tűnsz, tán betegnek is.
Mikor érkeztél?

- Három napja, reggel.

Ris nem emlékezett rá pontosan, mikor látta utoljára a fiút: úton volt a than'tar érkezése előtt,
azelőtt pedig túlságosan lefoglalták a város bajai. Gyakran kötöttek ki a hajósok Renvulban, ami nem
jelentett mást számára, mint napokig tartó alkudozást olyanokkal, akiket azelőtt sosem látott. Ritkán
érkezett kétszer ugyanaz a kapitány ugyanazzal a hajóval. Legtöbbször használhatatlan kardokat
vittek ki a tengerre, cserébe kiváló fegyverek érkeztek vissza, valamint olyan szerszámok, amiket
Renvuli fémművesek vagy esztergályosok nem tudtak rendesen elkészíteni. Ezért pedig azt kapták,
amit Renvul nyújtani tudott. Ris élénkítette fel a kereskedelmet, mikor feltérképeztette pontosan mi
és mennyi található a város hegyeiben, és az egészről listát adott egy hajósnak a tengeri népből.
Onnéttól kezdve a reasoranok, ahogy magukat nevezték, rendszeresen kikötöttek hajóikkal, és bort,
ezüstöt, aranyat, köteleket vittek, sőt, a Renvuliak fát vágtak és követ is bányásztak nekik, mindezt
Ris parancsára. Így a város gazdagodott, adók alig voltak, a kincsek és boroshordók helyét pedig
fegyverek és szerszámok töltötték fel.



Az idő gyorsan telt, este lett majd reggel. Ord még Ris előtt elaludt és utána kelt, mégsem
látszott kipihentnek; és a szótlansága sem akaródzott elmúlni. A délelőtt folyamán egy éppenhogy
öregedni kezdő férfi lépett be az ajtón, végigmérte őket, majd intett, hogy kövessék. Mikor kiléptek a
házból, belekezdett a mondandójába.

- A neve Atu, és ahogy eddig láttam, szófogadó jószág. Bár kissé túlméretezett, még a fajtájához
képest is. Nyugaton is ritka az ilyen. Ha elkóborolna, egy füttyentés és utánatok szalad. Ha nem,
akkor menjetek ti utána. - úgy tűnt, a férfi ennyit akart mondani. Másra nem is jutott idő, mivel a
négylábú máris ott állt az orruk előtt.

Velsronnlar két folyó találkozásánál állt. Két folyó, melyekből a mélyvizü Nirtrank keveredett
össze. A torkolat hatalmas hasadékot vájt a földbe, kialakítva ezzel a környező dombok legmélyebb
völgyét. A város neve Háromvízvárat jelentett. Emberek sokasága lakta, bőségben éltek a dombok
között.  A  bőség  még  több  embert  jelentett,  a  még  több  ember  pedig  elégedetlenséget  és
betegségeket, testvérharcokat és sok más vitát. Így hoz a jólét idővel haragot az emberek között.

Az emberek azonban még a régi szokás szerint éltek, békében és nyugalomban. A hatalmas
földeken szinte elvesztek, fakunyhóikban pedig néha úgy összezsúfolódtak, hogy kénytelenek voltak
azok oldalából itt-ott kivágni egy-egy darabot.

Itt tűnt fel a két renvuli és a fehér négylábú több mint három héttel a Tágfölről való indulás után.
Külön érkeztek, épp elég feltűnést keltett a csődör a nyúzottképű kölyökkel, nem lett volna jó ötlet
megkockáztatni hogy felismerjék a királyt. Ris ugyanis járt itt néhány héttel ezelőtt, és az előző eset
is csak biztatta őket a feltűnés kerülésére.

Három és fél napja Rókavölgyből indultak el. Oda egy hete érkeztek. Rókavölgy híres volt a maga
nemében: derék köré köthető szíjakat készítettek nemzedékek óta, eredetileg rókabőrből, akkor már
inkább szarvasbőrből vagy vaddisznóéból. Hárman egy csoportban mentek, nem is kellett sok idő
hogy elterjedjen a hírük. A város nem volt tán feleakkora sem, mint Velsronnlar, amit később Renvul
másik kikötőjének neveztek, de lényegesen mozgalmasabb élet zajlott itt. Apróvadban gazdag volt a
vidék, az emberek között akadt néhány egészen jó kovács, és így a fegyverviselés is gyakori volt.
Turgomt, mert ez volt Rókavölgy neve a nearrodori nyelven, igazi védjegyre tett szert a rókabőr
szíjak és fegyverek útján: Hirmben nem volt mégegy olyan város, amely több fegyverest számlált
volna, mint ahánynak Rulk parancsolt.


