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Prológus
 

A hajnali fények már megvilágították Narvel helyőrség masszív kőfalait, de Norgen kapitány még
mindig virrasztott. Narvel egy kisebb határ menti település volt és az erődítményt csak az első
nagyobb támadások idején építették,  mikor  az  országnak meggyűlt  a  baja  a  fosztogató barbár
népekkel. Véres idők voltak, sok jó katona és civil életét vesztette a harcok és a rablások során
egyaránt.  Az  ország  határa  talán  egy  napi  járóföldre  lehetett,  tehát  ez  a  határerőd
kulcsfontosságúnak számított akkoriban a támadók visszaverésében. Manapság már nem történt
semmi érdekes ezen a környéken. Nem voltak fosztogató törzsek a közelben, a rabló bandák pedig
messzire elkerülték ezt a települést. Hiába… a kapitány kivívott egyfajta hírnevet tetteivel, és nem
úgy ismerték, hogy kesztyűs kézzel bánt volna az útonállókkal és banditákkal. A sors iróniája, hogy
pont a becsületessége miatt került ebbe a kis porfészekbe. A király feltehetőleg rossz néven vette,
mikor Sebastian egy befolyásos ember fiának több csontját is eltörte miközben az egy fiatal paraszt
lányt akart megfosztani tisztaságától a főváros egy piszkos, sötét sikátorában. A lány megúszta,
Sebastiant pedig a birodalom lehető legtávolabbi pontjába helyezték át.  Csak az addigi katonai
eredményeinek köszönhette, hogy nem lett komolyabb ügye ebből az incidensből. Nehéz sors jutott a
becsületes embernek ebben a kegyetlen és igazságtalan világban.

Sebastian nem tudott aludni, túl hevesen élt még benne az elmúlt napok eseményeinek emléke. A
kandallóban megnyugtatóan ropogott a tűz, nem volt hideg a szobában. A padló mély barna színét
egy különleges anyagnak köszönhette, ami megvédte a fát a korhadástól, valamint kellemes látványt
nyújtott. A szorosan egymáshoz simuló lécek lágyan visszatükrözték a lángokat, mintha a fények
táncot jártak volna a fa elemekkel.

Norgen kapitány a kandalló előtt állt és nézte a pirosas narancssárgás színkavalkádot. Hogy is
lehet valami ennyire veszélyes, ami ilyen szép látványt tud nyújtani - gondolta magában. Oly sok
minden történt már, mióta elvesztette apját, majd később anyját is, és elhagyta szülőfaluját, Roselt.
A  katonák  akkori  átlag  életkorához  képest  már  veteránnak  számított,  noha  alig  töltötte  be  a
harmincat.  Az apróbb sebeket leszámítva jóvágású,  magas férfi  volt,  rövid,  tépett  barna hajjal.
Sosem szerette ha fürtjei zavarták a harc közben, mivel ott minden gondolat életmentő lehetett.
Kemény, ám mégis melegséget sugárzó arcvonásai ellenére kék szemei jóformán érzéketlennek
tűntek a sok vér látványától, amit gyerekkora óta tapasztalt.

-  John,  bárcsak  itt  lehetnél  most  velem.  Szükségem  lenne  az  útmutatásodra  -  és  ezzel  a
gondolattal visszaemlékezett gyerekkorára és első találkozására mentorával….



- Első fejezet -
 
Sebastian koldusként és tolvajként élte az életét Arovin városában, a Mágusháborúk utáni 745.

évben. Minden nap az éhhalállal nézett farkasszemet. Kéregetett és lopott is, ha rávitte a kényszer.
Egy hideg téli  napon,  mikor tizenöt  éves volt,  betért  egy fogadóba a városban.  Meleg volt  az
épületben, a fiú orrát abban a pillanatban elérték a finom ételek illatai, amint belépett az ajtón.
Akaratlanul  is  felkordult  a  gyomra.  Szétnézett  a  helységben és  tíz  asztalt  számolt  össze.  Egy
kivételével mindegyiknél egy nagyobb társaság fogyasztotta ételét. Az utolsó asztalnál egy magas,
egyszerű öltözékű ember ült. Sebastian már megszokta, hogy senki sem vesz tudomást róla, ezért
nem is aggódott a lebukás miatt. A férfi háttal ült neki, így gond nélkül megközelíthette, hogy aztán
valahogy elcsenhesse az erszényét. Ha tudta volna, hogy mi vár rá, talán kétszer is meggondolta
volna ezt a tettét, de Sebastian nem volt abban a helyzetben, hogy gondolkozhatott volna a jövőjén.

A magas férfi azonnal észrevette amint a kis zsebtolvaj megpróbálta elcsenni a pénzt. Sebastian
lebukott. Rövid időn belül kiderült, hogy akit megpróbált kizsebelni, az nem egy hétköznapi vándor
volt. John Crow volt az. Magas, nagy termetű ember, napbarnított bőrrel és sötétbarna szemekkel.
Fekete köpenyt, barna bőrnadrágot, sötétbarna csizmát és átlagos, ám vastag, barna szövet inget
viselt. Azt gondolná az ember, hogy hideg lehet az az egy ing, de valójában nem így volt. Habár John
már nem állt a király szolgálatában, de hosszú pályafutása alatt sok ellenségre tett szert, így nem
engedhette meg magának,  hogy védtelenül,  felkészületlenül  kóboroljon a vidéken.  A szövet ing
tökéletesen eltakarta az erős ötvözetből készült láncinget. Ezalatt egy puhább ruhadarabot viselt,
hogy a lánc ne sértse fel a bőrét.

Első  pillantásra  fel  sem tűnt  az  egyszerű  bámészkodónak,  hogy  katonaemberrel  van dolga,
egészen addig, amíg a köpeny alól elő nem villant a két szablya markolata. John két, keresztben
elhelyezett - egyenként 60 centis pengével rendelkező - kardot viselt a hátán, melyek markolatai
lefelé álltak, és csak egy egyszerű pánt tartotta őket a hüvelyükben. Fura egy mód egy fegyver
tárolására, de bizonyára ennek is megvolt a maga oka. A kardok tartását szolgáló bőrszíjak teljesen
beleolvadtak a ruházata színébe, így csak közelről lehetett észrevenni azokat.

A magas férfi megragadta a vézna Sebastian karját, felpattant az asztal mellől és megrántotta a
fiút. Sebastian fájdalmában felszisszent, de el is hallgatott egyből.

-  A  lopás  bűn,  kiskomám. Apád nem tanított  meg erre?  Ejj...  most  mihez  kezdjek veled?  -
tanakodott az idősödő férfi. Külsőleg alig 40 körülinek látszott, senki meg nem mondta volna, hogy
valójában már a 60- hoz közelít. Összeráncolta homlokát, majd megvakarta fejét a szabad kezével.
Észrevette, hogy a fogadós kérdő tekintettel néz rá. John csak legyintett egyet a kezével, jelezvén,
hogy  megoldja  a  helyzetet.  A  fogadós  innentől  kezdve  visszatért  az  eddigi  tevékenységéhez,
törölgette a pultot, ahol állt.

- Ha most feladlak az őrségnek, akkor feltehetőleg levágják az egyik kezed és tömlöcbe dobnak.
Onnantól kezdve Fektar legyen irgalmas hozzád. Nehéz ügy…. Na de mondd csak, miért nem vagy
otthon? Hol vannak a szüleid? - a fiú nem felelt, csak lesütötte szemeit és zokogni kezdett.

- Ejnye, no, ne áztasd itt a padlót! Éhes vagy? Mert ugyebár ezért akartad eltulajdonítani az
erszényemet?

A fiú könnyes szemmel felnézett, majd bátortalanul bólintott. Tulajdonképpen a bólintásra sem
lett volna szükség, mert gyomra akkorát kordult, hogy két asztallal odébb is hallani lehetett. Johnnak
megesett a szíve a kis éhenkórászon. Szakadt szürke rongyokat viselt a fiú és a lábbelije is eléggé
ócska volt, mondhatni huzatot kapott szegény fiú lába miközben lépkedett.

- No gyere, ülj le ide és egyél.
Ezzel egy időben a fiú elé csúsztatott egy tányér levest meg egy darab kenyeret. Fából készült

tányér volt ugyan, de nem hanyagolták el a kivitelezést. Gondosan lecsiszolták mindenhol, és finom



vésetekkel díszítették a külsejét. Első pillantásra csak egybefolyó absztrakt mintázatnak tűnt, de
valójában szökellő szarvasokat ábrázolt a faragás. A kanál már fémből volt, semmi extra díszítés,
csak egy szimpla fém evőeszköz. A fiúnak felcsillant a szeme, nyelt egy nagyot, majd mohón elkezdte
enni a levest és mellé a kenyeret. Az étel még forró volt és kicsit sűrűbb állagú a megszokottnál, de
Sebastian nem válogatott. Jóformán a rozsdás szöget is felfalta volna, annyira éhes volt. Három nap
koplalás megtanítja az embert, hogy ne válogasson.

- Hohó, kiskomám, csak ne olyan mohón, hiszen ez még forró.
A férfi mosolygott a fiúra. Az olajlámpák fényénél tisztán látszódtak a fiúcska beesett arcvonásai.

John köldökéig érhetett a fiúcska és ami a súlyát illeti,  az jó esetben elérte egy nagy méretű,
színültig töltött  lisztes zsák tömegét.  Sebastian hálás tekintettel  figyelt  fel  jótevője szavaira és
mosolygott, majd lassított mohó tempóján. Nem telt el sok idő, és a levesnek hűlt helye volt, a
kenyérrel együtt.

-  No  kis  barátom...  -  szólt  kedvesen  John,  már  amennyire  kedves  tudott  lenni  a  mély,
ellentmondást nem tűrő hangja - most, hogy már megtömted a hasad, kezdj el beszélni szépen. Hol
vannak a szüleid? Miért nem vagy otthon?

A fiúcska hangja  ismét  elcsuklott,  de erőt  vett  magán és  belekezdett  a  történetbe.  Vékony
hangján szinte dallamszerűen szólaltak meg a szavak.

- Nincsenek szüleim és otthonom sincs már. Édesapámra alig emlékszem, kicsi voltam amikor
meghalt. Emlékszem, anya nagyon sokat sírt miatta. Átkozta az isteneket, amiért elvették őt tőlünk,
majd évekkel később anyát is elvették. Anya nagyon beteg volt és - Sebastian nem bírta tovább
visszatartani könnyeit és elcsukló hangon fojtatta - és nem volt pénzünk gyógyszerre - a fiú zokogni
kezdett, nem tudta elfojtani érzelmeit. John a fiú vállára tette bal kezét.

- Tehát ha jól értem akkor te árva vagy. Nincsenek rokonaid ahová mehetnél?
Sebastian  szomorúan  nemet  intett  a  fejével,  mivel  szavakat  nem  volt  képes  kipréselni

elkeskenyedő száján. John megértő tekintettel nézett a fiúra majd nyújtózott egy nagyot.
- Későre jár már, ideje aludni egyet. A fogadóban szálltam meg, alhatsz a szobámban, ha akarsz.

Reggel majd eldöntjük, hogy mi legyen a sorsod.
John kért a fogadóstól egy takarót a fiúnak, majd mindketten felmentek a szobába. Nem volt sok

hely odabent, nem voltak bútorok sem, egy ágyat és egy éjjeliszekrényt leszámítva. Az ágyon vastag
bundák voltak, feltehetőleg takaró gyanánt tehették oda őket. John adott egyet Sebastiannak, hogy
arra feküdjön rá a földön. A Hold bevilágított az ablakon és tisztán lehetett látni, hogy kint havazik.
Szegény fiú, biztosan halálra fagyott volna ezen az éjszakán - gondolta magában John.

A fiú leterítette a földre a bundát és lefeküdt,  majd betakarózott a durva pokróccal amit a
fogadóstól kaptak, John pedig az ágyon aludt. Gyorsan eltelt az éjszaka. Sebastian már fent volt,
mikor John felébredt. A kis lurkó az ablakból figyelte a havat a háztetőkön és az utcán. Az utca
csiszolt kövekkel volt kirakva, így nem kellett a sárban gyalogolniuk az embereknek.

- Látom már fel is ébredtél - szólt John a fiúhoz.
- Igen uram, felébredtem - válaszolt Sebastian megszeppent hangon.
- Ne uramozz engem, John Crow a nevem. - John felült az ágyon, majd felkelt és megigazította

magán a ruhákat - Elárulod a neved még ma, vagy tovább akarsz váratni? - viccelődött a férfi.
- Sebastian Norgen a becsületes nevem, - a fiú illedelmesen John felé nyújtotta jobb kezét -

nagyon örülök.
- Látom mégiscsak szorult beléd egy kis jó modor fiacskám - és ezzel kezet fogtak. - Én ma

elindulok északra. Mothylon elöljárója felkért, hogy dolgozzak nekik. Velem jöhetsz, ha akarsz, de
figyelmeztetlek, nem lesz könnyű út.

Sebastian el sem akarta hinni, amit hall. Ez az idegen tényleg azt mondta, hogy elviszi ebből a
nyomorból, amiben él?

- Igen, szeretnék magával tartani - a fiúcska úgy vigyorgott, hogy az egész fogsorát látni lehetett.



Szívet melengető látvány volt ezekben a baljós időkben.
- Remek! Úgyis utálok egyedül utazni. De még mielőtt elindulnánk, szükséged lesz új ruhákra,

egy pár csizmára és kardra is, hogy meg tudd védeni magad.
Elindultak hát a városba keríteni meleg ruhát és csizmát a fiúnak. A fegyverkovácsnál már többet

időztek.
- Na fiam, válassz egyet.
A választék pedig nagy volt. Voltak ott tőrök, szablyák, hosszú kardok, rövid kardok, pallosok, de

Sebastian szemei egy fura kardon akadtak meg. Pontosabban kardokon, mivel több is volt ugyan
abból a stílusból.

- Ezek milyen kardok? - kérdezte a kíváncsi fiúcska a kovácsot.
- Azok a legújabb szállítmánnyal érkeztek, próbadarabok csupán. Valami őrült kovács a király

udvarában a fejébe vette, hogy azok a kardok lesznek az új kor kezdetei, de hogy őszinte legyek én
nem hiszek ebben.

A fegyverek szépek voltak, de eltérően a többi kardtól, nem volt olyan széles kézvédő rajtuk, csak
az egyik élük volt éles és a hagyományostól eltérően enyhén meg voltak hajlítva. A pengék borotva
élesek voltak, ugyanakkor szépen csillogtak az olajlámpák fényében. A hosszabb kardok Sebastian
hasáig értek markolattal együtt, míg a rövidebbek nagyjából olyan hosszúak lehettek, mint John
karjai.

- John, választhatom ezt a kettőt? - és ezzel a fiú egy hosszabb és egy rövidebb darabra mutatott.
- Nem lesz az neked egy kicsit nagy, te fiú? - kérdezte a kovács, és ezzel a lendülettel nevetni

kezdett.
John szigorúan nézett a férfira, mire az egyből elhallgatott.
-  De  kérem  uram,  biztos,  hogy  kockáztatni  akar  egy  új  dologgal  amikor  a  régi  legalább

megbízható?
-  Ha  a  fiú  azokat  a  kardokat  szeretné,  akkor  azokat  vesszük  meg.  -  jelentette  ki  John

magabiztosan.
Fizettek és távoztak a boltból. Sebastian kapott a kardok mellé tokokat is és öveket, melyekre

feltehette a kardokat, ám a fiúcska még túl alacsony volt hogy a derekán hordja új fegyvereit, így hát
a hátára kötötte őket az övekkel. Látszott, hogy Sebastian nem szokott hozzá, hogy nehéz dolgokat
cipeljen. Noha a kardok könnyű ötvözetből készültek, így is nehéznek bizonyultak a legyengült fiú
számára. Igazi mestermű volt a két kard, egyforma díszítéssel. A markolat fekete színt kapott és első
pillantásra durva markolata valójában kellemes fogású volt és beleillet bármely kézbe. A fekete
alapszínt vékony vér vörös csíkok színesítették spirális alakban. Nem vitték túlzásba a díszítést, de
pont elég volt ahhoz, hogy tökéletes hangulatot adjanak a markolatnak. Maga a penge közel a
markolathoz vörös, jóformán izzó szimbólumokkal volt díszítve, de még a kovács sem értette, hogy
mit ábrázolnak az ismeretlen jelképek.

- Elbírod őket? - kérdezte John.
Sebastian nyögött egy kicsit amint megigazította hátán a fegyvereit.
- Boldogulok. Merre indulunk most?
-  Egyelőre  ki  a  városból,  utána  pedig  északnak.  Hosszú  út  elé  nézünk,  úgyhogy  jobb  ha

elindulunk.
Mint minden nagyobb települést, ezt is széles kőfalak vették körül. Fél óra alatt el is érték a

város legközelebbi kijáratát, ami kelet felé nézett. A keleti kapu - és mint minden más ki - és bejárata
a városnak - egy táblákkal ellátott útelágazásra nézett. A király térképészei jó ötletnek tartották,
hogy segítsék a tájékozódást a birodalomban, ezért a jelzőtáblákat már hosszú ideje használták
szerte a vidéken, de csak a nagyobb városok neveit tüntették fel. Mint általában, most is csak a
tanult emberekre gondoltak és nem törődtek az egyszerű, szegény lakosokkal, akik még olvasni sem



tudtak. Látszik, hogy a pénz mozgatott minden újítást.
- Akkor irány észak - szólt John, és az északra vezető kavicsos földút felé vette az irányt.
Sebastian igyekezett tartani a férfi tempóját, de újdonsült kardjai súlyát még nehéz volt kezelnie.

Erdős vidéken haladtak napokon keresztül és a hó fehér lepelként borított be mindent. Éjszakánként
barlangokban aludtak, vagy éppen alkalmi alvóhelyet építettek maguknak nagyobb ágakból. Egy hét
telt el, mióta elindultak és a havazás egyik pillanatról a másikra abbamaradt. A tél egyáltalán nem
volt hosszú, két - három hónapnál sosem tartott még tovább és Sebastian szerencséjére már a végét
járta mikor kiértek az erdős területről. Kelet felé a távolban magas hegyek látszódtak, csúcsaik
magasan a felhők fölé emelkedtek. A hatalmas óriások úgy ölelték körbe a birodalom határát akár
egy nagy bölcső az újszülöttet.

A  nap  tündöklően  ragyogott  és  az  olvadó  hóról  visszaverődő  sugarak  vakító  fehérséggel
árasztották el a tájat. A vándorok nem láttak szinte az orruk hegyéig sem, ezért egy közeli, öreg
tölgy lábánál táboroztak le. Sebastian a kardjait nézegette, próbált rájönni, hogy mit jelenthetnek
azok az izzó vésetek a pengén, de persze nem sok sikerrel zárult a tanulmányozás.

-  John,  mikor  fogom megtanulni  használni  ezek  a...  kardokat?  -  bökött  a  kardjai  irányába
Sebastian.

- Csak ne olyan sietősen fiam. - mosolygott ismét John - Meg tudod egyáltalán emelni őket?
- Meg én. Meg is mutatom - válaszolta a fiú, ezzel egy időben kezébe vette a hosszabbik kardját

és felkelt.
A kard súlyosabbnak bizonyult, mint azt Sebastian gondolta. Először megpróbálta egy kézzel

kihúzni a kardot a hüvelyéből. Elméletben nem is lett volna probléma ezzel, csakhogy Sebastian
karjai még túl rövidek voltak a kardhoz, hogy ilyen módon vegye elő a fegyvert. Miután rájött, hogy
így nem fog neki sikerülni, elengedte a kard tokját és mindkét kezét a markolatra helyezte és lefele
döntötte a pengét. A hüvely lágyan csúszott lefele a pengéről és pár pillanat múlva már szabad volt a
fegyver. A markolat lágyan simult Sebastian törékeny kezeibe, de tisztán látszottak az erőlködés
nyomai ahogy egész testében megfeszült, hogy megtartsa a kard súlyát.

- Látod? Mondtam, hogy meg tudom emelni. - de ahogy elhagyták a szavak ajkait, már le is ejtette
a kard végét a földre.

John irdatlan nevetésbe kezdett.
- Igen kis barátom, látom - s csak nevetett tovább.
- Akkor is meg tudom csinálni! - kiáltotta Sebastian dühösen. - Akkor is fel fogom emelni ezt az

átkozott vasdarabot.
Dühös volt. Fehér arcbőre kezdett átütni pirosas árnyalatba az erőltetéstől. Dühös volt, hogy nem

elég erős, dühös volt, hogy elvesztette apját, átkozta a napot, mikor anyját is elragadták az istenek,
átkozta az egész világot, amiért ellene van. Erősen szorította a markolatot, kezei szinte lángoltak a
fortyogó haragtól, ami a szívében lakozott abban a pillanatban. A levegő egyik pillanatról a másikra
forrósodni  kezdett  a  fiú  körül.  A  hó  teljesen  elolvadt  körülötte  egy  lépés  távolságban minden
irányban. Enyhe széllökések zavarták meg a tábor nyugalmát és egyre erősödtek. A felhők az égen
fehérről szürkére váltottak, dörgött az ég. A kard szimbólumai hirtelen felizzottak és erős fénnyel
világítottak. John olyan hirtelen hagyta abba a nevetést, mint amilyen hirtelen elkezdte, megfagyott
benne a vér és elállt a lélegzete a látványtól. A penge vége egyre magasabbra emelkedett a földtől és
a lökéshullámok is erősebbek lettek. A forróság kezdett elviselhetetlen lenni, ahogy Sebastian egyre
dühösebb lett. A hó egyre nagyobb területen olvadt fel, lassacskán már nem is víz lett belőle, hanem
gőz. Néhány pillanat múlva a kard az ég felé meredt.

-  Mondtam, hogy fel  tudom emelni.  -  szólt  Sebastian félelmetes hangon. A már megszokott
gyermekies vékony hangja egyszeriben mély lett. A fiúcska úgy zuhant a földre, mint egy darab kő.
Minden erejét felemésztette az elmúlt pár pillanat.

- Kölyök! Hé, kölyök, térj magadhoz! - szólítgatta John a földön heverő mozdulatlan fiút - Az



istenek szerelmére, térj már magadhoz! - gyengén megpofozta őt, amitől Sebastian kezdett magához
térni.

- Mi….Mi történt?
- Nem emlékszel? - John felültette a fiút.
- Az utolsó dolog amire emlékszem, az az, hogy kinevettél amikor a földre esett a kardom vége

mert nem tudtam megtartani.
John immár megkönnyebbülésében kacagott egy keveset.
- Bocsáss meg nekem, többször nem nevetlek ki, ígérem. - mondta a férfi kedvesen.
- Megbocsájtok, de mondd már el mi történt, kérlek!
Sebastian izgatott volt és egyben ideges is. Össze volt zavarodva és azt sem értette, hogy miért ül

a földön.
John megvakarta a fejét.
- Nos én nem vagyok szakértője a mágiának…. de amit az imént láttam, az határozottan az volt.
Sebastian értetlenül nézett mentorára.
- Szerinted én csináltam ezt a helyes kis céltáblát ide a puszta közepére? - John a száraz, zöld

fűre mutatott körülöttük.
-  Amit  produkáltál  az  nem  evilági  volt.  Soha  nem  tapasztaltam  még  hasonlót  sem,  pedig

számtalan alkalommal láttam már a Fény varázslóit ″munka közben″. A dühöd megmozgatott valamit
benned,  fiam és a varázsképességet nem lehet csak úgy megtanulni,  vagy ráérezni.  Vagy vele
születik az ember, vagy nem, ez csak a vérrel öröklődik. Kik voltak a szüleid?

A fiú egyre jobban összezavarodott.
- Édesapám Molen Norgen volt, úgy tudom, hogy egyszerű tiszt volt a seregben. Édesanyámat

Vilanak hívták. Apa halála után ruhákat varrt a városi szabónál.
John összevonta szemöldökét és állára tette bal kezét. Már megszokott volt neki ez a mozdulat,

hosszú ideig volt szakálla, csak nemrégiben szabadult meg tőle.
- Hmm…. és az ő szüleikről mit tudsz?
- Én csak apa szüleivel találkoztam, anyáéival nem. Emlékszem, anya mesélte, hogy a nagyival

szörnyű  dolgok  történtek  még anya  születése  előtt,  amikor  néhány  renegát  Káosz  varázsló  és
csatlósaik véletlenszerűen portyáztak az országban. Anya 10 éves volt, amikor a nagyi eltávozott
erről a világról. Amikor róla kérdeztem, többnyire szomorú lett a tekintete és sírva fakadt, tehát
inkább nem kérdeztem többet.

- Két hétbe telt, mire elfogták és kivégezték azokat az…. állatokat - tette hozzá John egy röpke
habozás után - de annyi idő is bőven elég volt nekik, hogy nagy pusztítást vigyenek véghez. Nagyon
sok falut, tanyát, gazdaságot és birtokot feldúltak azok a semmirekellők. A férfiakat, időseket és
gyerekeket hideg vérrel lemészárolták, a nőket megbecstelenítették. Akkor még fiatal tejfölös szájú
újonc  voltam a  seregben és  az  volt  az  első  küldetésem.  Nagyon sokan odavesztek  azokban a
harcokban, nem voltunk még felkészülve arra, hogy tőlünk jóval tapasztaltabb ellenféllel csapjunk
össze.

Sebastian figyelmesen hallgatta Johnt, ahogy a múltról beszélt. Hallotta, amint a férfi hangja egy
pillanatra elcsuklott.

- Az én szüleimet is ők ölték meg. Voltak még egy páran rajtam kívül, akik ugyan így vesztették el
szeretteiket. A bosszúvágy úgy égett bennünk mint az Örök Láng hegyének ki nem alvó magmája.
Nem törődtünk semmivel, csak a vérszomj hajtott minket. Ott vágtuk az ellenséget, ahol értük. Mire
véget ért az üldözés és nem maradt kit eltenni láb alól, a megmaradt túlélői ennek az ″öngyilkos
brigádnak″  kitüntetést  kaptak és  mindegyikőnket  előléptettek.  Sajnálom kölyök,  de  azt  hiszem,
tudom honnan örökölted ezt a…. képességet.

Egymás szemeibe néztek és mindketten tudták már az igazságot.



- De fel a fejjel, nézzük a jobbik oldalát. Felemelted a kardot. - És ezzel mindketten hangos
nevetésbe kezdtek.

Már javában esteledett, így nyugovóra tértek a palota egyik vendégszobályában. A tiszta fű most
éppen  kapóra  jött,  legalább  nem  nekik  kellett  ismét  megtisztítaniuk  a  földet  a  hótól,  hogy
lefekhessenek. Sebastian elalvás előtt még nézte egy kicsit a csillagokat, majd a kardjára pillantott,
ami ott hevert mellette. Próbált visszaemlékezni, hogy mi is történt vele, miközben a kardot fogta.
Egy hirtelen ötlettől vezérelve óvatosan megfogta a kard markolatát. Noha a kard a hüvelyében volt,
Sebastian tisztán érezte, hogy a bevésett szimbólumok felizzottak amint megérintette a markolatot.
Kellemes melegség öntötte el a fiút, amint a tenyerében érezte a fegyvert. Mosolygott egy pillanatig,
majd eszébe jutottak John szavai a mészárlásról. Próbálta elkergetni a gondolatait, de sikertelenül.
Végül hosszas forgolódás után sikerült álomba merülnie.

Az első napsugarak megvilágították a két alvó vándort és a madarak csiripelése sem hagyta őket
aludni. Felébredtek. Frissek és kipihentek voltak mindketten. Összepakolták holmijaikat, majd ismét
készülődtek az indulásra. Sebastian már rutinszerűen csatolta fel hátára a kardokat és fel sem tűnt
neki, hogy nem érzi a hideg acélötvözetek súlyát. Egyenesen állt John mellett, kihúzta magát és
menetre készen várakozott. John még mindig kicsit zavarodott volt a tegnapi kis ″kalandjuk″ miatt,
de kezdett megbékélni a gondolattal, hogy egy varázslópalánta az útitársa.

- Indulhatunk? - kérdezte vidáman John a fiútól.
- Azt hittem már sosem kérdezed meg - válaszolta mosolyogva Sebastian.
- Hát akkor… indulás.
Tovább folytatták útjukat északra. A táj sokáig ugyanolyan monoton és egyhangú volt. A levegő

mintha már melegebb lett volna mint az előző napokban, de a hó elég lassan olvadt. Sebastiannak
elkalandoztak a gondolatai. Apja arcképét próbálta felidézni magában, de nagyon homályosan élt
benne az emléke. A katonaember háború idején ritkán láthatja a családját, és nem egyszer árván
maradt gyerekeket hagynak csak hátra.  Erőltette az agyát,  de nem sikerült  még csak egy pici
arcvonást sem maga elé képzelnie. Feladta a próbálkozást.

A pusztaságban gyalogolni elég unalmas dolog volt, semmi változatosság, semmi izgalom és a
látvány is egyhangú volt. Fehérség mindenütt, ameddig csak a szem ellát. Ezen a napon nem álltak
meg pihenni,  mikor a nap az ég közepén trónolt.  Nyerni  akartak egy kis időt,  amit  előző nap
vesztettek a fiú ″rohama″ miatt. Az éjszaka beálltával egy kis faluba érkeztek, alig ötvenen élhettek
ott. Többnyire mindenki az otthon melegében töltötte az éjszakát, csak a notórius italfogyasztók
töltötték a nap ezen szakaszát is a fogadóban. A fogadóban nagy lárma volt, pedig alig nyolcan
voltak odabent, ebből négyen egyedül ültek egy - egy - kisebb asztalnál. A bejárati ajtó nyílására
viszont hirtelen csend támadt és minden tekintet az újonnan érkezettekre szegeződött. Két csuklyás
alak lépett be a nyikorgó faajtón. Bentebb léptek, becsukták maguk mögött az ajtót, majd a pult felé
vették az irányt, egyenesen a fogadóshoz. A magasabbik ember hátratolta csuklyáját.

- Megszállnánk itt éjszakára, van szabad szoba? - zendült fel a már jól ismert mély, ellentmondást
nem tűrő hang John torkából.

- Semmi akadálya, tegnap szabadult fel egy szobánk, azóta üresen áll. Sietősen távozott aki ott
aludt, fizetésnél is kétszer annyi pénzt adott ide, mint amennyit a szobáért kellett volna fizetnie.
Fura egy fickó volt, én mondom. Óhajtanak vacsorázni is az urak?

Sebastian korgó gyomra megadta a választ.
- Igen, szeretnénk. - válaszolt vékony hangján Sebastian.
A legközelebbi asztalhoz mentek és lepakolták holmijaikat a padok szabad részeire. John már

tapasztalt volt és óvatos, ezért fegyvereit nem vette le hátáról és erszényét sem hagyta szem előtt.
Sebastiannak nem volt  még dolga tolvajokkal  ha saját  értéktárgyairól  volt  szó,  így gyanútlanul
lerakta kardjait is a holmik tetejére. Nem is kellett sokat várniuk és már vitte is nekik a fogadós a
meleg ételeket. Valamiféle ragu lehetett az állagából ítélve, de nem tudták megállapítani, hogy miből
készült, valamint egy darab kenyeret is kaptak. Neki is láttak a lakomának, jó ideje nem ettek rendes



főtt ételt.
A sarokban ülő sötét alaknak egyből feltűntek a szépen megmunkált markolatok és a mesterien

díszített tokok. Nem lehetett kivenni az arcvonásait, de alacsony egyén volt. A fogadóban nem volt
túl világos, elvétve égett egy - két olajmécses, ami éppen annyi fényt nyújtott, hogy ne essenek orra
a vendégek. Tolvajoknak ideális körülmény volt ez az értéktárgyak eltulajdonítására. Feltűnés nélkül
elsétált John és Sebastian asztala mellett és egy kifinomult mozdulattal felemelte a kisebbik kardot,
majd köpenye alá rejtette azt. Egy pillanattal később hatalmas dörrenésre és ordításra figyelt fel
mindenki a fogadóban. A kard égetni kezdte a tolvaj markát és olyannyira megnőtt a súlya is, hogy
elrántotta az alacsony embert. Az esés következtében minden ujja eltört, amivel a fegyvert fogta.
Képtelen volt  elengedni  a  gyilkos  bestiát,  a  kard nem hagyta.  Sebastian  a  bajba  esett  ember
segítségére sietett. Hátára fordította a gyanús külsejű, fájdalmában üvöltő embert. Villámcsapásként
érte az, amit látott. A kardját látta az ember kezében és égett hús szagot érzett a levegőben. Úgy
kapta  ki  a  fegyvert  a  tolvaj  kezéből,  mintha  csak  egy  pihekönnyű  toll  lett  volna,  majd
megszabadította a pengét a hüvelyétől és a földön jajgató alakra szegezte a végét. Szemeiben izzott
a harag és érezte, hogy egyre jobban elveszti az uralmat teste fölött. Vágásra emelte fegyverét és
lesújtott.

- Sebastian!!!
Négy ujjnyira állt meg a penge a földön fekvő ember torka előtt, mikor John hangja visszahozta

Sebastian elméjét a tudatosság szintjére. Rémülten vette észre, hogy majdnem elvette egy ember
életét. Remegni kezdett egész testében, el is ájult volna ha nem ül le a padra azon nyomban.

- Köszönd a nagylelkűségemnek az életedet, te aljas söpredék. Ha nem állítom le a fiút, te most
halott vagy. Tüntessétek el a szemem elől ezt a semmirekellőt!!

A fogadós intett két jól megtermett embernek - valószínűleg az ilyen vagy ehhez hasonló esetekre
fenntartott verőlegények lehettek - és eltávolították a sérült tolvajt a helyszínről.

A fogadóban pár percig még néma csend volt, majd ismét visszatért minden a régi kerékvágásba.
- Jól vagy kölyök? Mégis mi a fene ütött beléd? Majdnem megölted azt a szerencsétlent!! - John

zaklatott volt. Nem úgy ismerte a fiút, mint egy hidegvérű gyilkost és most zavarta amit látott.
- Én….
Sebastian nem tudta mit mondjon, ő maga is össze volt zavarodva.
- Csak arra emlékszem, hogy megláttam a kezében a kardomat, elvettem tőle és eluralkodott

rajtam a düh, amiért ő el akarta lopni tőlem.
- Nem szabad hagynod, hogy eluralkodjon rajtad a düh. A harcmezőn az győz, aki irányítani tudja

a csata kimenetelét. Ha elveszted az irányítást, elveszted a harcot és ez gyakran azt jelenti, hogy
elveszted az életed. Tanuld ezt meg, fiam.

Megették a tányérokban maradt ételt majd felmentek a szobába lepihenni. Nem aludtak jól az
éjszaka, reggel pedig mindketten fáradtan és megviselten ébredtek. Felkeltek az ágyakról, magukra
vették  holmijaikat  és  lementek  a  földszintre,  hogy  rendezzék  éjszakai  költségeit.  John  intett
Sebastiannak, hogy menjen előre míg ő fizet.

- Fura egy fiúcska. - mondta gyanakvóan a fogadós - A magáé?
- Nem.
John fizetett és az ajtó felé vette az irányt. Nem akarta, hogy bárki bármit is megtudjon a fiúról. A

Fény Varázslóit is csak félelemből fogadták el, senkinek nem hiányzott, hogy kiszivárogjon a fiú
öröksége.  Amikor kiért  a  fogadóból,  Sebastian a futkározó gyerekeket  nézte.  Felhőtlen volt  az
életük, nekik a háború nem is létezett. Nem tudták mi az éhezés, nem voltak gondjaik.

- Gyere, induljunk! - szólt John, és a fiú vállára tette jobb kezét.
Gyorsan kiértek a faluból. Az időjárás egyre kellemesebb lett. Vége lett a télnek és beköszöntött a

tavasz. Nem lehetett elmondani, hogy megfőttek a ruháikban, de nem fáztak, és ez jó volt. Hatalmas
szántóföldek mellett haladtak el, a megmaradt hó alól már javában bújtak elő a friss, zöld hajtások.



Jó termés lesz az idén, gondolhatta volta bárki, aki arra jár. A levegő friss volt és tiszta, nem olyan
mint a nagyobb városokban. Sebastian arca csak úgy sugárzott a nap fényében. Lassan kikerekedtek
vonásai, mióta tanítójával van.

Sokáig kellett még gyalogolniuk, mire elhagyták a szántóföldek végeláthatatlan rengetegét, de
végre ismét egy erdős szakaszhoz értek. A madarak vígan énekeltek a fákon, lágy szellő lengette az
ágakat. A természet megújulása mindig melegséggel töltötte el John szívét. Hamarosan egy nagyobb
tisztást pillantott meg a férfi.

- Nézd csak kölyök, ott megpihenünk - mutatott John a tisztás irányába.
- Azt hiszem az jó lesz, már sajognak a lábaim - tette hozzá Sebastian, majd szó nélkül elindult

alkalmi pihenőhelyük felé.
Letáboroztak a tisztás szélénél és nekidőltek egy - egy közeli fának. A talaj már száraz volt,

mintha a tél csak egy álom lett volna. A hónak nyoma se maradt, minden csepp vizet felszívtak a
növények. Az ifjú Norgen tekintete az égre szegeződött, gondolatai egészen máshol jártak. John
persze hamar észrevette, hogy Sebastian nincs teljesen jelen.

-Min töröd ennyire a fejed, kölyök?
-Igazán semmiség, ne is foglalkozz vele - válaszolta zavartan a fiú.
-Bökd csak ki, hátha tudok segíteni.
-Hát...  csak elgondolkoztam,  hogy milyen gyorsan váltakoznak az  évszakok,  és  hogy milyen

gyorsan telnek el az évek. Aztán eszembe jutott, hogy az évszámaink elé mindig hozzátesszük, hogy
„A Mágusháborúk után”.

-Ez így van, de mi a gondod vele?
-Mi az a Mágusháború? - kérdezte Sebastian erősen elvörösödve, mivel tudta, hogy egy alapvető

kérdésre nem tudja a választ.
-Komolyan nem tudod?
A  fiú  nemet  intett  fejével  és  tekintetét  mentorára  szegezte.  Szemei  csak  úgy  csillogtak  a

tudásszomjtól.
-Akkor ideje pótolnunk ezt a hiányosságot.  Amennyire emlékszem régi tanulmányaimra és a

történelem könyvekben leírtakra, sosem találtak magyarázatot a háború kirobbanásának okaira. A
menetére is csak régi jegyzetek, napló bejegyzések vagy elferdített mondák utalnak. Amennyire a
régészek meg tudták állapítani,  nagy hatalmú mágusok csatája  perzselte  fel  az  ismert  világot.
Mintha minden egyes tapasztaltabb és idősebb varázshasználó megtébolyult volna egy késztetés
hatására. A mai napig csak találgatások vannak a történtekkel kapcsolatban. Egyesek azt állítják,
hogy idegen fenyegetés ellen harcoltak és győzedelmeskedtek, míg mások úgy vélik, hogy csak
hatalmi viszályok áldozataivá váltak. Hogy őszinte legyek, magam se értem a történelmünk ezen
részét.

-De miért használjuk ezt a kifejezést?
-Mondtam már, hogy mesteri módon tudod feltenni a jobbnál jobb kérdéseket?!
A fiú szóra nyitotta volna száját, mire John közbevágott.
-Ne válaszolj, költői kérdés volt. Mielőtt megkérdeznéd, hogy mi is a költői kérdés, az egy olyan

kérdés, amire nem várunk választ. De térjünk vissza az előbbire. Azért égették bele az új korszak
kezdetébe ezt a kifejezést, hogy az emberek soha se felejtsék el, hogy mennyire veszélyes lehet a
nagy hatalom olyanok kezében, akik rossz célokra akarják használni azt.

-Így már azt hiszem világos. Köszönöm, hogy elmondtad.
- Nincs mit kölyök, hisz végső soron nem azért vettelek magam mellé, hogy tudatlan embert

faragjak belőled. Most viszont itt az ideje, hogy megkezdjük a képzésedet. Kelj fel, kérlek és vedd elő
a kisebbik kardod.

A fiú így is tett. Lassan feltápászkodott, majd kihúzta hüvelyéből a rövidebb pengét. Melegség



járta át minden porcikáját, amint felizzottak a szimbólumok. A markolat lágyan illeszkedett puha
tenyerébe.

- Látom már nincs gondod a kard súlyával - mosolygott John.
- Meglepő, de nincs, pihekönnyűnek érzem.
John a fogadóban látottak miatt óvatosan szemlélte Sebastian viselkedését, de semmi jelét nem

látta, hogy a kis mágus ne lenne teljesen tudatánál.
- Ha nem bánod, én inkább nem venném a kezembe azt az őrült kardot. Tényleg nem volt épeszű,

aki ilyen fegyvert barkácsolt.
- Talán jobb is ha nem teszed John, a végén még neked is maradandó sérüléseket szenvedne a

kezed. - kacagott fel Sebastian.
- Akkor kezdjük is el. Állj ide mellém és utánozd a mozdulataimat.
John lassan mozgott, hogy a fiú gond nélkül tudja követni a precíz mozdulatokat. Hagyományos

mozdulatsorok voltak ezek, melyeket a seregben tanítanak az újoncoknak. Mi más is lehetett volna
ideálisabb egy kölyöknek, hogy elkezdje a tanulást? Sebastian játszva utánozta mentora mozdulatait,
noha még korántsem annyira precízen.

- Ez az kölyök, jól csinálod. Tudtam én, hogy hamar rá fogsz érezni a helyes mozgásra - a férfi
büszke tekintettel  figyelte  tanítványát  aki  immár egyedül  folytatta  a  begyakorolt  mozdulatsort.
Bámulatos, hogy milyen gyorsan tanul ez a gyerek - gondolta magában John.

Innentől kezdve valahányszor megálltak pihenni, Sebastian mindig gyakorolta a tanult lépéseket.
Egy hét múlva megérkeztek Mothylonba, ahova indultak. Igazából jobban hasonlított egy kisebb

városra, mint egy szimpla falura. A kezdetleges fából épített falak is mutatták ezt, és a területe is
jóval nagyobb volt a legutóbbi faluénál ahol voltak. A két megfáradt utazó már megszokottan a
fogadó felé vette az irányt. Ez volt az egyetlen olyan épület, amely még a legkisebb, legeldugottabb
településeken is volt.

Beléptek a fogadó ajtaján és meglepetésükre az üres volt, leszámítva a fogadóst. Déli órában
érkeztek, ilyenkor sok embernek kellene itt lennie. Rossz előérzete volt a két vándornak. John nem
vesztegette az időt, odasietett a pulthoz és egyből a lényegre tért. Sebastian követte őt.

- Hol vannak az emberek?
A fogadós szemében tisztán látszott a félelem és egy röpke pillantást vetett a távolabbi sötét

sarokra. John oda fordította fejét és meghökkenve látta, ahogy egy íjpuska szegeződött rá, és egy
másik a fiúra.

- Jobban tennétek, ha eldobnátok a fegyvereiteket, különben mindketten meghaltok - szólt egy
ingerlően rekedtes vékony hang.

- Ki vagy és mit akarsz? - kérdezte John követelőzően.
- Az nem a te dolgod. Többször nem mondom, le a fegyvereket, különben lövök!
Nem  volt  mit  tenni,  mindketten  eldobták  fegyvereiket.  Sebastian  rövidebb  kardja  enyhén

kicsúszott a tokjából a zuhanás következtében és félig meddig látszódtak a rubinvörös szimbólumok.
A fenyegetőző ember szemei felcsillantak a rubintszínek láttán.

- Hé, kölyök! Hozd csak ide nekem azt a két kardot!
Sebastian kérdőn nézett mentorára, mire az bólintott.
- Tedd amit mondd Sebastian, nem lesz semmi baj - nyugtatta John a rémült fiút.
Remegő kézzel nyúlt fegyverei után és lassan elindult a bandita felé.
- Csak semmi trükk, te kis féreg! Szemmel tartalak. Egy rossz mozdulat és véged, Ó és gondolni

se merj arra, hogy használod a kardot.
Sebastian odaért az asztalhoz, ahol ült az alak.
- Tedd csak le őket ide az asztalra, hadd vegyem őket jobban szemügyre.



A rikácsoló  hangú férfi  letette  az  egyik  íjpuskát,  amit  a  fiúra  szegezett,  majd  megfogta  a
nagyobbik kard markolatát és kintebb húzta. Az előző faluban történtek után Sebastian azt várta,
hogy a hosszú kard is majd meg fogja égetni az illetéktelen kezeket, de ehelyett nem történt semmi.
A szimbólumok rubintvörösről feketére változtak, de ez persze már nem tetszett a túszejtőnek.

- Mégis mi ez a trükk? A bolondját akarjátok járatni velem? Halljam, melyikőtök csinálta ezt? - és
ezzel elengedte a markolatot.

A jelek ismét visszaváltoztak vörössé.
- Ez már tényleg sok. Magyarázatot követelek! - fenyegetőzött ismét.
John szólni akart, de Sebastian megelőzte.
- Varázskard.
- Mit makogsz itt, te kis béka?
- A kardok…. Varázserővel bírnak. - a fiúnak remegett a hangja. Életében nem félt még ennyire,

mint most, ilyen közel a halálhoz.
- Hmmm…. szóval varázskard. És hogyan működik?
- Használat előtt mindig a rúnákba kell nézni közelről és eggyé kell válni a karddal - a fiú csak

blöffölt, valójában fogalma sem volt hogyan működik a kard. Neki ösztönösen engedelmeskedett.
- Eggyé válni a karddal. Érdekes. Kipróbálom, de ha hazudtál, akkor halott vagy. - a férfi teljesen

kihúzta a kardot a tokból, majd a szemeihez emelte és mélyen a rúnákba nézett, melyek ismét
feketék voltak.

Sebastian nagyon ideges volt. Miért is talált ki ekkora badarságot, most meg fog halni. Bár ne
mondott volna semmit.

- Jó, most nézem a jeleket. Minek kellene történnie? - és ebben a pillanatban enyhe szélvihar
kerekedett - Ó, már érzem. Bámulatos ez a kard.

Csakhogy a szél középpontja nem a kard volt, hanem a kis Sebastian. Szemeiben rubinvörös
lángok égtek, ismét elvesztette irányítását teste felett. A szimbólumok vakító, éles fénnyel váltottak
feketéről  vörösre  és  mágikus  lángokkal  emésztették  el  az  íjpuskát  tartó  ember  szemeit,  aki
fájdalmában mindkét kezével a szemeihez kapott, eldobva mindent, amit addig tartott. A számszeríj
az esés következtében elsült, de szerencsére csak egy gerendát talált el, semmi mást.

- A szemem, A szemem! - ordítozott a férfi és földre rogyott a fájdalomtól.
Sebastian még mindig nem volt önmaga. Közelebb lépett a földön heverő kardjához, majd felvette

azt. Akkora széllökés keletkezett, mikor fegyver és gazdája érintkeztek, hogy a közeli asztalok és
székek egytől egyig felborultak. A hirtelen légmozgásnak, vagy a fiú akaraterejének tudható-e be,
azt  nem tudni,  de  Sebastian  magához  tért,  immáron  teljesen  irányítva  testét  és  mozdulatait.
Mentorára nézett, aki csak dermedten szemlélte az eseményeket. John bólintott.

- Végezz vele, lehet, hogy nincs egyedül, és mi nem akarunk feltűnést kelteni egyelőre.
Sebastian felemelte a kardját magasan a feje fölé majd lesújtott a földön térdelő alakra. Az

erőtlen test holtan rogyott össze és vérrel áztatta el a padlót. A fiú remegett. Még sosem ölt embert
azelőtt, most pedig elvette egynek az életét. John lassan odalépett hozzá és magához ölelte a rémült
gyereket.

- Helyesen cselekedtél fiam, ő meg akart ölni minket. Nem volt más választásod.
Sebastian könnyes szemekkel nézett fel a férfira, majd biccentett fejével. John a fogadóshoz

fordult, aki szintén mereven állt a pult mögött.
- Mi a fene folyik itt? Ki a fene volt ez a fickó?
A fogadós magához tért átmeneti kábulatából, nyelt egyet és megszólalt.
- Megszállták a várost. Banditák. Innen keletre táboroztak, de eddig még sosem mentek ilyen

messzire,  hogy  megtámadjanak  minket.  A  helyi  rendfenntartókat  még  akkor  megölték,  amikor
beözönlöttek.



- Hol vannak most, mennyi támadóról van szó? Voltak más áldozatok is?
- A tanácsteremben tartják fogva az embereket, talán húsz - huszonöt banditát számoltam, nem

emlékszem pontosan. Engem csak azért tartottak itt, hogy ha netán egy utazó tévedne erre, akkor ne
legyen szemtanú, aki értesíthetne bárkit is a történtekről. Láttam, ahogy néhányan elhagyták a
tanácstermet, és egymás után járták végig a környező házakat. Azt hiszem még mindig keresnek
valamit.

John magára kötötte fegyvereit és Sebastianhoz lépett.
- Te maradj itt, ez a harc még nem a te súlycsoportod.
- De….
- Azt mondtam maradj itt! Valakinek a fogadósra is vigyáznia kell - mosolyodott el John, hogy

megnyugtassa a fiút - Ne aggódj, épségben visszajövök.
John ismét a fogadóshoz fordult.
-  Van  itt  hátsó  ajtó?  Gondolom láttak  minket  bejönni,  úgyhogy  nem lenne  okos  dolog  ha

ugyanarra távoznánk.
A fogadós bólintott  és  az ajtó irányába mutatott.  John elindult,  de pár szót  még intézett  a

fogadóban maradó Sebastianhoz és a tulajhoz.
- Próbáljátok eltüntetni ezt a felfordulást, nagyon feltűnő az a nagy vértócsa ott, a hulláról nem is

beszélve - és ezzel óvatosan kilépett a hátsó ajtón.
Az  ajtó  egy  árnyékos  sikátorra  nyílt.  Oda  hajigálták  ki  a  felesleges  dolgokat,  szemetet,

maradékot, tehát nem volt valami tiszta hely, de a célnak most éppen megfelelt. Még éppen látta az
árnyékok rejtekéből, amint egy fosztogató bement egy újabb házba. Az épület nem volt túl messze,
talán húsz lépésnyire lehetett, de menet közben nem volt hová rejtőzni. Sietnie kellett, ha nem akart
lebukni. Szétnézett, majd gyorsan a ház felé vette az irányt. A ház bejárata ugyan arra a sikátorra
nézett, mint a fogadó hátsó ajtaja, azzal a különbséggel, hogy ott már jóval szélesebb volt a járható
terület és világosabb is volt. John hallotta, amint a bent lévő alak felforgatja a házat. Óvatosan az
ajtóhoz lopakodott, majd résnyire kinyitotta azt, hogy felmérje a terepviszonyokat. Az útonálló éppen
azzal volt elfoglalva, hogy egy nagyobb szekrényt kutasson át.

- Zöldség, gyümölcs, szárított hús. Pont amire vágyom.
Csorgó nyállal kezdett el enni, ügyet sem vetve a környezetére vagy a feladatára. John kioldotta a

kardjait tartó szíjakat, majd megpróbálta halkan kinyitni az ajtót. Nem sikerült neki. Az ajtó öreg volt
és  fél  távnál  egy  hangosat  nyikorgott.  Szitkozódott  magában,  de  erre  most  nem volt  ideje,  a
meglepetés ereje még mindig az övé volt. Kirántotta kardjait és egy pillanat alatt vége is volt az
egésznek. A férfi holtan rogyott a padlóra. Mellkasa végig fel volt hasítva és a fejét is már csak félig
tartotta nyaka a helyén. John a halott ruhájába törölte pengéit és visszatette őket a helyükre.

- Egy kész, jöhet szépen sorban a többi.
Most óvatosabban nyitotta ki az ajtón, nem akart zajt csapni. Az utca csendes volt, de ez nem volt

biztató  jel.  John  a  hallására  támaszkodott,  hogy  megtalálja  a  többi  fosztogatót.  Eközben  a
fogadóban….

 
- Hé, térjen már magához! - rázta meg Sebastian a dermedten álló férfit.
A fogadós még nem látott ehhez fogható vérontást, és ahogy a halottat nézte, folyamatosan

sokkhatások érték, nem mert megmozdulni.
- Mozduljon már meg, el kell tüntetnünk ezt a…. - Sebastian az élettelen testre nézett, ahogy a

szavak elhagyták a száját - gonosztevőt.
A fogadós nem tétlenkedett, megragadta a testet és vonszolni kezdte.
-  Te  hozd a  fejét!  Levisszük  a  pincébe.  Később majd  eltakarítjuk  ha  vége  ennek az  egész

felfordulásnak.



- Egyébként ha már így hozta a sors, Torl Gervan a nevem. - tette hozzá a fogadós.
- Sebastian Norgen. Kezet fognék, de jobb ha ezt a fejetlenséget rendezzük el előbb.
Levitték a  halottat  a  pincébe és  letakarták egy nagy zsákkal,  majd felmentek és  próbálták

eltüntetni a vért a padlóról. Sebastian aggódott tanítója és barátja miatt - John, remélem nem esik
bajod - suttogta magában.

 
John ezalatt végzett az összes lézengő banditával, már csak a többit kellene elintéznie valahogy.

Vállából szivárgott a vér,  de csak egy karcolás volt  az egész.  Egy bandita gyorsabb volt,  mint
gondolta és még meg tudta húzni a ravaszt az íjpuskán, de csak súrolta John vállát.

A tanácsterem egy egyszerű, ám nagy épület volt. A többi házhoz hasonlóan, ennek is tapasztott
terméskövekből készültek falai, míg a tetőn agyagcserepek sorakoztak. Egyetlen bejárata volt, egy
nagy kétszárnyas ajtó, ami most el volt torlaszolva. John az épület dél nyugati sarkánál, egy ablakhoz
közel helyezkedett el, hogy felmérje a viszonyokat. Kis idő múlva egy ideges hangra lett figyelmes,
ami abból a sarokból szólt. A vékony üvegeknek hála jól értette minden szavát a férfinak.

- Főnök! - zengett fel egy mély, dörgő hang - nem kellett volna már visszaérniük a többieknek?
Egy kevésbé mély, barátságtalan hang válaszolt a terem túlsó végéből.
- De igen, ami azt illeti már régen itt kéne lenniük a zsákmánnyal. Vigyél magaddal két embert és

nézzétek meg mit csinálnak azok a naplopók!
John nem hallott minden szót, csak arra lett figyelmes, hogy az épület ajtaja kinyílik. Nem sokon

múlt, de nem látták meg, idejében vissza tudott ugrani a kiszögellés mögé. Három embert látott
kijönni az épületből, majd megint zajt hallott. A bejáratot ismét bezárták. A három ember közül kettő
olyan kést tartott a kezében, amit többnyire bozótvágásra használnak, míg a harmadik férfi egy
számszeríjat szorongatott. Szimpla bőrnadrágot, csizmát és bőrmellényt viseltek mind a hárman.
Fura egy hármas volt.  A számszeríjas férfi  magas növésű nagydarab volt,  a másik kettő pedig
alacsonyabb és vézna. Mintha két fogvájót raktak volna egy gerenda mellé.

- Ti induljatok arra, én pedig erre megyek. Igyekezzetek, nem akarunk túl sokáig itt időzni. Amint
megvan a zsákmány, visszajövünk ide és - ekkor egy kéjes mosoly villant fel a férfi arcán - eltüntetjük
a szemtanukat.

A három férfi három különböző irányba indult el. Egy a fogadó felé, egy a város távolabbi része
felé és a nagydarab pedig pont John irányába ment.

Sebastian és a Torl már majdnem végeztek a vér feltörlésével, mikor lépteket hallottak. Olyan
gyorsan bújtak a pult mögé, ahogyan csak tudtak. A fogadó ajtaja kitárult és egy cingár alak lépett
be rajta bőrruhában, kezében egy bozótvágóval. Az idegen szétnézett, majd hangosan rikkantott
egyet.

- Furgen, hol a bánatban vagy? A főnök megmondta, hogy maradj itt és vigyázz arra a vén…. - a
pult felé szegeződött tekintete, de a fogadóst nem találta ott - kecskére. Furgen! Hol vagy?

Szétnézett a helységben, de társának nyomát se látta. Valami mégis feltűnt neki. Az a pirosas
markolatú kard legutóbb még nem hevert ott a földön, ahol társának kellett volna ülnie. Óvatosan
megközelítette a fegyvert, szétnézett, s lehajolt érte hogy fölvegye. A pult mögött kuporgó Sebastian
és Torl feszülten várták, hogy mi fog történni. Az idegen férfi nem beszélt, csak csizmái kopogását
lehetett hallani a fogadó síri csendjében.

A bandita keze közeledett a kard markolatához. Egy pillanatra habozott,  úgy érezte, mintha
valaki  figyelné  hátulról,  de  nem látott  senkit.  Megragadta  a  fegyvert  és  felemelte,  de  fogása
labilisnak  bizonyult  és  a  hüvely  lecsúszott.  A  kard  pihe  könnyű  volt  és  lágyan  simult  a  férfi
tenyerébe. Melegség árasztotta el testét. Jól eső melegség volt, de csak pillanatnyi öröm volt csupán.
A fegyver markolata égetni kezdte tenyerét és lerántotta a földre. A háttérben lapulók csak a hangos
puffanásra lettek figyelmesek, majd később az üvöltésre.

- Azt hiszem megfogta a kardomat - suttogott vészjóslóan Sebastian, majd óvatosan kinézett a



pult mögül.
A varázskard újabb áldozata fetrengett a fájdalomtól, a markolat már a húsát égette. A fiú nem

tétlenkedhetett, ha sokáig üvölt ez az alak, akkor nagy bajban lesznek. Megragadta másik pengéjét,
odasietett a földön fekvőhöz és egy gyors szúrással átdöfte annak szívét. Rövid kardját biztonságba
helyezte a pult mögé és figyelmeztette Torlt, hogy még véletlen se nyúljon hozzá, különben az lesz a
sorsa mint azé a szerencsétlené a padlón.

-  Remek. Csodás. Már csak ez hiányzott.  Még egy hulla.  Ne csinálj  ebből rendszert kölyök,
különben hónapokig bűzleni fog a pincém - siránkozott a fogadós.

- Hagytam volna tovább üvöltözni, hogy idecsődítsen mindenkit?
- Nem, nem, dehogy. Igazad van. Gyere, segíts, fogd meg a lábait.
Lassan levitték a testet a másik mellé és ezt is letakarták.
 
John az árnyékok rejtekéből követte jól megtermett célpontját, majd egy hangos üvöltésre lett

figyelmes, ami a fogadóból jött.
- Ó te kölyök, már megint mibe keveredtél?
Látta, amint ellenfele megtorpant és a hang irányába fordult, így pont háttal volt neki. John

kihasználta a helyzetet, előlépett fedezékéből, majd meglendítette egyik szablyáját. A penge sebesen
hasította a levegőt, majd megállt célpontja testében. A magas férfi lassan fordult John felé, vér
bugyogott szájából és lefele nézett. A kard vége a mellkasa kellős közepén állt ki belőle. Pillanatok
leforgása alatt rogyott össze és borult arcára, de még életben volt. John közelebb ment áldozatához.

- Ki…. vagy…. te? - kérdezte alig kivehetően a bandita.
- Nem a te dolgod. - John átszúrta a hason fekvő ember szívét, majd mindkét kardját kihúzta

annak hátából.
- Most pedig irány a fogadó. Fektar, add, hogy még időben érjek oda!
John sietett, ahogy csak a lába bírta, de ugyanakkor óvatosnak kellett lennie. Nem tudta merre

van a harmadik fickó és nem akart megkockáztatni egy kést a hátába. A fogadó mögötti sikátorba
igyekezett, hogy a hátsó ajtón menjen be feltűnés nélkül. A nap másképp állt, mint mikor elhagyta a
fogadót, már alig volt árnyék, ami takarhatta volna.

Torl és a kis Sebastian a pincében voltak éppen, mikor hallották, hogy becsapódott egy ajtó.
Mindketten megrémültek, fegyvertelenek voltak. A fogadós intett a fiúnak, hogy maradjon csendben
és lapuljanak meg a boroshordók mögött.

A férfi óvatosan lépett be a fogadó ajtaján. Élete során rengeteg vért ontott, de amit ott látott,
attól kavarogni kezdett a gyomra. A padló csúszott a vértől és a vörös pöttyök a fogadó hátsó
részébe vezettek. A férfi kezében tartotta fegyverét és megfontolt lépésekkel haladt a nyomok után.
A pince ajtaja nyitva volt, a pöttyök lefelé vezettek. Leemelte a falon lógó olajlámpát és lassan
elindult lefelé. A lépcsővel szemben egy nagy polcot látott, rogyásig töltve különböző fűszerekkel,
növényekkel,  zöldségekkel  és  szárított  húsokkal.  Jobbra  fordult  és  megpillantott  két  gyanúsan
elhelyezkedő  zsákot.  Halk  csöpögést  hallott  a  zsákok  irányából.  Közelebb  ment  és  kardjával
felemelte az egyik zsákot. A holttest mellkasán egy kard okozta tátongó lyuk volt és bal tenyerén
húsig égett a bőr. Felemelte a másik zsákot is. A testnek hiányzott a feje. Hová lett a fej? - gondolta
magában. A pince távolabbi részei felé tartotta a lámpát, de nagy hordókon kívül nem látott mást.
Indult volna fölfele, de egy apró, vékony hangú tüsszentést hallott. Elindult a hangok irányába a
hordók felé.

Sebastiannak torkában dobogott a szíve. Miért pont most kellett tüsszentenie? A fény egyre
közeledett és a léptek egyre hangosabbak lettek. Az olajlámpa vakító fényétől semmit sem láttak.

- Hát itt vagytok - szólt egy ismerős mély hang a lámpa túlsó végéről.
- John! - Sebastian megkönnyebbült, mintha egy szikla gördült volna le szívéről.



- Látom nem unatkoztál amíg távol voltam - viccelődött John.
Ismét egy ajtó nyikorgására lettek figyelmesek. A léptek egyre hangosabbak lettek, ahogy az

ismeretlen közeledett a pince lejáratához.
- Maradjatok itt!
Eloltotta a lámpát, majd a lépcső takarásába húzódott. Kardját közelebb húzta magához, nehogy

visszaverjen bármilyen fényt, ellenkező esetben búcsút mondhat a meglepetés erejének.
Az ismeretlen alak is lámpával a kezében ment lefele a lépcsőn és követte a vérfoltokat. Meglátta

társai testeit, melyek a földön hevertek, majd egyből vissza akart fordulni és elmondani a látottakat
vezérének, de erre nem volt lehetősége. Utolsó emléke egy gyorsan közeledő fémes tárgy volt.
Elájult.

John és Torl egy székhez kötözték a sovány férfit és betömték a száját, hogy ne tudjon segítségért
kiáltozni. Feltettek egy olajlámpát az egyik magasabb lépcsőfokra, hogy az pont az újdonsült fogjuk
szemébe világítson, majd elkezdték ébresztgetni.

- Ébredj te nyavalyás!!!
John megpofozta a vézna embert, aki majdnem felborult székestől. Az ütés hatására magához tért

ugyan,  de  még  kába  volt  és  homályosan  látott.  Kellett  néhány  pillanat,  hogy  kitisztuljanak
gondolatai. John a bandita torkának szegezte egyik kardjának hegyét. A penge borotvaéles volt,
egyetlen apró érintése felsértette a férfi nyakát és hajszálvékonyan szivárogni kezdett belőle a vér.

- Jól figyelj, mert csak egyszer mondom el! - kezdett bele John - Lásd milyen nagylelkű vagyok,
adok választási lehetőséget is. Vagy elmondasz mindent amit tudni akarunk, vagy itt helyben egy
fejjel  alacsonyabb leszel.  Bólints  egyet  ha  megértetted és  még egyet  ha  hajlandó vagy együtt
működni.

A lekötözött férfiról patakokban folyt az izzadtság és remegett. Torkán még mindig ott érezte a
hideg penge érintését. Nyelt egy nagyot, majd lassan bólintott kétszer. Túl gyáva volt a halálhoz, úgy
döntött, inkább a saját bőrét menti.

- Én is így gondoltam - szögezte le John.
-  Most  kiveszem a  szádból  ezt  a  rongydarabot,  de  ha  csak  egy  nyikkanást  is  hallok,  még

véletlenül meg talál csúszni a kardom.
John szabaddá tette a fogoly száját és hozzákezdett a fontos információk begyűjtéséhez.
- Most pedig elmondod nekem, hogy hány társad maradt a nagy teremben, milyen fegyvereik

vannak és melyikőjük a vezér!
A férfi nagy részletességgel vázolta fel társai létszámát, fegyverzetét és az elhelyezkedésüket is

pontosan  megadta,  noha  azt  nem kérdezte  tőle  senki.  Bármit  elárult  volna,  csakhogy  életben
hagyják.

-  Hmm….  Tehát  tizenketten  maradtak  bent,  mindenkinél  van  egy  rövidebb  kard,  kés  vagy
bozótvágó és összesen hét íjpuskára lehet számítani. - John elismételte a hallottakat, hogy biztosan
ne hagyjon ki egyetlen apró részletet sem.

- Négyen biztosítják az ajtót, hárman vannak a vezetőtök mellett, a többiek pedig a falak mentén
elszórtan figyelik a tömeget.

A  megkötözött  férfi  hevesen  bólogatott.  John  társaihoz  fordult,  akik  a  lépcső  felőli  falnak
támaszkodva figyelték a vallatást.

- Egy nyílt támadás öngyilkosság lenne. Valahogy ki kell csalogatni őket és leszedni a vezért.
Nélküle tehetetlenek lesznek és pánikba esnek.

John mélyen hallgatott és gondolkozott. Elterelésre volt szükség, de mivel tudnák kicsalogatni
őket? Kis idő múlva Sebastian megszólalt vékony, gyermekies hangján.

- Talán ha…. de…. mégse….
A fiú mentora meglepődve emelte fel fejét mikor kis pártfogoltja megszólalt. Tényleg kitalált



volna valamit ez a kisember?
- Folytasd fiam, mondd el, ha van valami ötleted.
Sebastian habozott pár pillanatig, majd belekezdett.
- Mennyivel végeztél odakint, John?
- Első körben azt az ötöt tettem el láb alól, akik a házakat dúlták fel, majd később egyet intéztem

el háromból, akiket kiküldtek, tehát ez eddig hat.
- Én pedig kettőt, itt a fogadóban - mutatott a tetemekre a fiú.
A székhez kötözött ember szívét ismét félelem járta át. Nem tudta elképzelni, hogy egy ilyen

pöttöm  kölyök  képes  volt  végezni  két  társával.  Lassacskán  megfagyott  a  vér  ereiben.  Miféle
emberekkel akadt dolga?

John türelmetlen tekintettel várta a folytatást.
- Gondolod, oda tudnánk vinni a testeket a tanácsépület bejárata elé feltűnés nélkül? - kérdezte a

fiú idős mentorát.
- Hacsak meg nem vakulnak idő közben, vagy nem lesz pillanatokon belül sötétség, akkor nem

hinném.
- Még a szél sem fúj, hogy felverje a port az utcán - tette hozzá a kis Sebastian.
John agyán átvillant egy gondolat.
- Várj csak egy percet, szelet említettél?
- Igen, miért?
John a fogadósra nézett, akin látszott, hogy tudja mire gondol a másik. A fiú feltehetőleg nem

emlékezett az elmúlt másfél óra eseményeire.
- Mondd csak fiam, emlékszel bármire is abból, amikor először próbáltad fölemelni a hosszabbik

kardodat, vagy arra, amikor az a fegyver a fejetlen fickó kezében volt?
A fiú értetlenül és zavartan nézett mesterére.
- Nem emlékszem semmire.
- Az a lényeg, hogy mindkét esetben hatalmas széllökéseket produkáltál magad körül és….
Sebastian szeme felcsillant. Megértette hová akar kilyukadni John, és folytatta mondatát.
- És ha meg tudnám ismételni és elég hosszú ideig fenntartani azt az állapotot, akkor lenne elég

időtök a bejárat elé vonszolni a holttesteket.
John ismét csak csodálkozott a kölyök éles eszén és büszkén mosolygott Sebastianra.
- Pontosan. De gondolod, hogy menni fog?
- Nem tudom, de egy próbát megér. Nem hiszem, hogy megijednének egy magamfajta alacsony

gyerektől. Csak egy rossz tréfának fognák fel az egészet.
- Rendben, akkor próbáljuk meg, de neked akkora távolságban kell állnod, hogy még idejében el

tudj menekülni, ha kiözönlenének.
- Ne aggódjon uram, majd én vigyázok a fiúra - szólalt meg hosszú hallgatásából Torl.
John bólintott és indulásra biztatta társait. Először a pincében lévő két testet vitték fel, és rakták

ki a fogadó mögötti sikátorba. A főbejárat nem lett volna szerencsés gondolat, mivel az a főutcára
nézett,  pont  mint  a  tanács  terem ablakai.  A  házak takarásában óvatosan egy helyre  húzták a
holttesteket. Beletelt egy kis időbe, mire végeztek. John a fiúra nézett és várta, hogy beleegyezően
bólintson mikor készen áll az elterelésre. Sebastian kisétált a széles utca közepére. Léptei enyhén
felverték a port maga körül. A városban még nem raktak le a nagy városok mintájára térköveket,
csak a régi, szokványos kemény földút volt. A fiú hátán ott csüngött két hű fegyvere. Bal kezével
hátranyúlt és megfogta hosszabbik kardjának hüvelyét, jobb kezével pedig megragadta a markolatot
és húzni kezdte a kardot. A penge lágyan hagyta el borítását és halk, fémes hanggal jelezte, hogy
kiszabadult. A fiú elengedte a hüvelyt és bal kezét is a kard markolatára helyezte. Ellentmondásos



látványt nyújtott az alacsony fiú és a hatalmas kardja. Stabil terpeszben állt, kardját pedig mellkasa
előtt tartotta, lehunyta szemeit és erősen koncentrált. Próbálta megérinteni belső, még fel nem
fedezett erejét. Mélyen elmerült önmagában, próbálta elcsendesíteni gondolatait. Nem engedhette
meg magának, hogy bármi megzavarja összpontosítását. Elképzelte, ahogy egyre több és több erő
gyülemlik fel benne. Sebastian körül forrósodni kezdett a levegő és enyhe forgószél támadt lábainál.

- Ez az kölyök, csak így tovább, ne hagyd abba.- mondta maga elé John, pedig jól tudta, hogy a fiú
nem hallja őt.

A szél  egyre szélesebb körben és  gyorsabban forgott  Sebastian lábai  körül.  A jelenségre a
tanácsteremben lévők is hamar felfigyeltek.

- Főnök, ezt neked is látnod kell! - szólalt meg az egyik ablak mellett álló bandita.
A rablóvezér odasietett az ablakhoz.
- Hát ez meg mi a frászt csinál? Ki ez a kölyök és honnan került elő? - kérdezte dühösen a város

elöljárójától.
A testes ember remegő hangon válaszolt.
- Én nem tudom, nem ismerem, még életemben nem láttam.
A  haramiák  egytől  egyik  idegesen  forgolódtak  őrhelyükön,  egyedül  vezérük  őrizte  meg

hidegvérét.
- Ti négyen, nyomás kifele és kapjátok el azt a törpét!
Emberei  haboztak,  tartottak  a  varázslóktól  és  az  olyan  dolgoktól,  amiket  nem  tudtak

megmagyarázni.
- Most!! - üvöltött rájuk a vezér.
A négy férfi leemelte a bejárat torlaszát és feltárták a nagy kétszárnyas ajtót, ami kifele nyílt.
Sebastian egész testében lüktetett az ősi energia, ami csak a jelre várt, hogy kitörhessen. A fiú

szemei  hirtelen  kinyíltak  és  rubinvörös  lángokkal  égtek.  Földöntúli  látvány  volt.  A  következő
pillanatban egy hatalmas lökéshullám hagyta el testét, ami nyílegyenesen a tanácsterem bejárata
felé haladt. A nyitódó ajtó bevágódott és betörte annak a két gonosztevőnek a koponyáját, akik ki
akarták nyitni.  Holtan estek össze társaik és a város lakóinak szemei láttára. Sebastian elméje
nyugodt volt és csendes. Szabadjára engedte ösztöneit és hagyta, hogy azok vezessék mozdulatait.
Bal kezével elengedte a kardot, majd mindkét kezét széttárta. Hatalmas mágikus szél támadt és
fullasztó por árasztotta el az utcát. John és Torl mereven álltak a halottak mellett a ház takarásában.
Alig  húsz  lépésnyire  voltak  a  fiútól,  de  nem  hittek  szemeiknek.  Sebastian  testét  egy  újabb
lökéshullám hagyta  el.  Mikor  becsapódott  a  nagy  kétszárnyas  ajtókba,  a  deszkák  engedtek  a
hatalmas erőhatásnak és szilánkokra robbantak. Sebastian intett bal kezével és a ház takarásában
lévő tetemek már a nagy csarnok bejárata előtt néhány lépésre sorakoztak. A bent lévő emberek
semmit sem láttak a porfelhőtől, csak egy rémisztő, démoni hangot hallottak.

- Adjátok meg magatokat, különben ez lesz a sorsotok.
Egy levágott fej gurult be a bejárati ajtó helyén. A túszok nagy része felsikoltott a fej láttán. A

rablók némelyike kis tócsát hagyott maga alatt. Akinek volt egy csöppnyi esze, az hanyatt homlok
menekült  kifele  az  épületből.  Néhány  élelmesebb  lakos  kihasználta  a  pillanatnyi  zűrzavart  és
lefegyverezte a megmaradt banditákat és vezérüket. Vége volt.

Sebastian kimerülten esett össze az utca közepén. A szél elcsendesült, a por lassan leülepedett. A
fiú eszméletlen volt, mire John és Torl odaértek hozzá. Mindketten meglepődtek, amikor látták, hogy
a kis Sebastian mosolyog. John a fogadós gondjaira bízta őt, majd a tanácsház felé indult. Mire
odaért, a város lakói már javában terelték ki a gonosztevőket az épületből.

- Mindenki jól van? Van áldozat? - tette fel kérdését John a közelben álló és dirigáló köpcös
embernek.

-  Hála  Fektarnak,  nincs.  De  kit  tisztelhetek  Önben,  jó  uram?  Ha  nem  tévedek  magának



köszönhetjük, hogy életben vagyunk.
- A nevem John Crow, de én csak kis szerepet játszottam abban, hogy maguk élnek. Az igazi hős

ott  fekszik  -  a  porban heverő Sebastianra mutatott.  -  Ha ő  nincs,  akkor  még mindig odabent
lennének.

- Nagy szerencsénk, hogy éppen ma érkezett Crow uram, már nagyon vártuk magát. Én Henry
Bargenil vagyok, Mothylon vezetője. Ha egy nappal később ér ide, akkor talán már nem talált volna
itt semmit. Mondja, ki az a gyerek?

- A neve Sebastian Norgen, egy árva. Még Arovinban vettem magam mellé.
- Norgen…. Ismerősen cseng a neve. De ezzel ráérünk még foglalkozni. Maga szerint mihez

kezdjünk ezzel a rakás rablóval?
- Tudtommal a Rendfenntartók feladata az ilyen ügyek kezelése, de a fogadós, Torl Gervan úgy

tájékoztatott, hogy ők már nem élnek.
Az elöljáró szomorúan lesütötte szemeit.
- Őket ölték meg először ezek a szörnyetegek, mert egyedül ők mertek ellenállni. Nagy volt a

túlerő, esélyük sem volt.
- Értem. Nos, akkor a legokosabb dolog amit tehetünk, hogy elzárjuk őket egy sötét lyukba és

értesítjük a legközelebbi helyőrséget. Ők majd küldjenek valakit, aki elrendezi ezeket az ügyeket.
Egy másik futár pedig a birodalom központjába induljon, hogy tájékoztassa a királyt a helyzetről. Ha
meglátja az aláírásomat, akkor biztos vagyok benne, hogy elsőbbséget fog adni az ügynek és talán
néhány katonát is idevezényel, hogy segítsenek a város biztonságának fenntartásában.

Az elöljáró egy írnokért küldött, majd bementek a tanácsterembe, hogy megírják a leveleket.
Nagyjából egy óra leforgása alatt el is készültek a dokumentumok. Az elöljáró lepecsételte és egy -
egy bőr tartóba rakta őket.


