
Odakinn már hetek óta nem sütött át egyetlen napsugár sem az esıt hozó sötét felhık sőrőjén. 
Nincsenek nagy viharok, nincsenek egyik pillanatról a másikra ébredı heves esızések, csupán a 
monoton szitáló esı. Mit várhat mégis az utazó Alborne szeszélyes tercében? Az ízlésesen 
berendezett, leginkább egy vadászlakra hasonlító háromszintes épületben minden nap nagy a 
nyüzsgés, mozgolódás. Jó neve van Erionban Tubár fogadójának. Állandó lakóból nem sok akad, 
a naponta összegyőlı társaság igen vegyes. Durva északi barbártól, kifinomult pyarroni 
kisasszonyig, vagy csendes magányba burkolózó elftıl a heves vérmérséklető orkokig 
mindenféle fajzat megfordult már itt a napokban.  

Jól esı, megnyugtató érzéssel tölt el, hogy itt végre nem vagytok Ti sem egyebek, mint fizetı 
vendégek. Három napja tartózkodtok a fogadóban, és várjátok, hogy feltőnjön az, akinek a 
vendégszeretetét élvezitek, akirıl régi jó barátotok és egyben kerítıtök, Noran Arden mesélt.  

Gyönyörő… Ahogy a korsó tetején kikerekedik és elindul a tökéletes vízcsepp, ahogy 
végiggördül hüvelykrıl-hüvelykre a finom kezek által megmunkált fémen, ahogy fénylı csíkot 
húz maga után eléri a korsó alját, majd beteljesíti sorsát, és tökéletes félkört alkotva szétterül az 
asztalon.  

– Már megint elbambultál, mi olyan érdekes egy korsón? – bök oldalba az egyik utazó társad. – 
Inkább odanézz! Ha ezt mind befaltam, felılem maga Tharr is cipelheti a koporsóm! – int a 
szelíd szolgáló lányok felé, akik négy hatalmas fatányért hoznak magukkal és próbálják óvatosan 
lerakni az asztalra, nehogy felborítsanak egy korsót, vagy a kancsó bort.  

Hirtelen isteni illatok árasztják el az asztal környékét. Az egyik tányéron jól átsütött fácán 
ínycsiklandó szedermártással leöntve, körülötte rántott gombakalapok, fıtt, szeletelt 
burgonyával, a másik tányérból kellemesen főszerezett ız ragú illata árad megbolondítva egy kis 
majoránnával. A harmadik tányérnak már a látványától összegyőlik a nyál az ember szájában. 
Zsenge húsú fürjcombokat lila palástként ölel át finoman az illatozó káposzta, alóla szeletekre 
vágott zellergyökér fehérlik. A negyedik fatányér fele tele van borban pácolt, apróra vágott, 
porhanyós vesepecsenyével, mellette egy nagy adag gızölgı sajtmártással, és egy fehér cipóval 
felszeletelve….  

A hirtelen fékezı lovak horkantása, patkóinak kopogása a vizes macskakövön, a kerekek 
csikorgása még a fogadó mindent elnyomó moraján keresztül is hallatszik. Az ablak elıtt 
árnyakként suhannak át mozgó emberi alakok, majd kisvártatva három nı lép be a vaskos tölgyfa 
ajtón . A bordó, ezüsttel díszített testhez álló bır egyenruhájukon patakokban csordogál az 
esıvíz a padlóra, oldalukon helyet kapó rövidkardon és tırön ékkövekként csillannak meg a 
vízcseppek a lámpások fényében. Hosszú hajukat egységesen egyetlen fonatban hordják, 
arcvonásuk finomságát és tökéletességét, sugárzó szépségüket, hamvas bırüket még a Lótusz 
Leányai is megirigyelhetnék. Mozgásuk rugalmas, mégis határozott, egész lényük 
magabiztosságot és erıt sugároz. 



Egy pillanatra alábbhagy a zsivaj, senki nem képes elkerülni a belépık pillantását. Egy szemmel 
láthatóan nemes vérő férfi, oldalán egy rapírral odalép az elsıként belépı szıke nıhöz, mond 
valamit, udvariasan kezet csókolna, mire a nı akkora erıvel csapja arcon a botor bajvívót, hogy 
az elterül a földön. Hirtelen mindenki elhallgat a fogadóban. A bajvívó arcát tapogatva 
feltápászkodik, szóra nyitja száját, de végül szégyenében kiviharzik az ajtón. A nı hidegen 
villanó ég-kék szemei rideg értelmet sugároznak, egy pillanatra még a legnyugodtabb embert is 
kirázza tıle a hideg. Mosolyra húzza mélyvörös ajkait, de még a mosolya is inkább egy 
érzelemmentes gyilkosra vall, semmint jámbor emberbarátra. A szıke nı kimérten végigméri a 
társaságot, majd egy árva szó nélkül megfontolt, nyugodt léptekkel elindul egy üres asztalhoz, 
majd helyet foglal másik két nı társaságában. A fogadóban ismét helyre állt a rend…. 

Amint visszatérnétek a felszolgált ebédhez, még nagyobb megdöbbenésben lesz részetek. Egy 
alacsony, inas goblin mártogatja éppen a leszakajtott fácáncombot a sajtmártásba, mit sem 
törıdve az iménti közjátékkal. Végignézel társaidon, arcukra vegyes érzelmek ülnek ki. Valaki 
megdöbbenve áll a helyzet elıtt, valaki fortyog a dühtıl, Te inkább úgy véled, megvárod mit is 
akar ez a kis teremtmény. A goblin látván a reakciókat villámgyorsan visszateszi a combot az 
asztalra, hátraszökken pár lépésnyit, majd teljes nyugalommal belefog mondókájába. 

- Ó, milyen modortalan vagyok. – hajol mélyre, széttárt karokkal a jövevény, pimasz mosolya 
egészen hegyes füléig húzódik – A nevem Gromek. Iffeldar Nagyúr küldött. Látod, ez itt az ı 
címere – emeli magasra a tarisznyájából elıkerült levélen lógó pecsétet – Most, hogy már túl 
vagyunk a formalitáson, akár meg is hívhattok ebédelni, majd’ éhen döglök. Ja igen, ez a Tietek 
– dobja oda Neked a levelet a goblin és nemes egyszerőséggel odahúz egy széket a szomszédos 
asztaltól, és kényelmesen helyet foglal. A társaid odagyőlnek a hátad mögé, majd kibontod a 
levelet. A levél maga arany betőkkel, kifogástalan kalligráfiával lett papírra vetve; 

„Üdv Kalandozók! 

Tiszta szívbıl remélem, hogy a levelem kiváló egészségben talál majd benneteket. Elnézéseteket 

kell kérnem, hogy ennyit várattam a levelemre, de fontos ügyben kellett elhagynom Eriont. 

Bízom benne, hogy nem szenvedtetek semmiben sem hiányt távoli vendéglátásom alatt 

Tubárnál. Mint bizonyára Noran említette, kisebb vagyont lennék hajlandó feláldozni a 

segítségetekért cserébe, és mindemellett garantálhatom, hogy kalandos utazásban lesz részetek. 

Ezúton szeretnélek meghívni benneteket birtokomra, hogy személyesen is találkozhassunk 

végre, és tisztázhassam, mirıl is volna pontosan szó. Amint útra készen álltok, Gromek elkísér 

majd szerény hajlékomba. 

A mielıbbi viszontlátásig: 

 Iffeldar da Lactol 



ui.: Remélem, Gromek nyers modora nem okoz sok bosszúságot.” 

- Ideadnád azt a kancsót? – törik meg a csámcsogó goblin szavai a társaság csendjét. – Ha 
megfogadtok egy baráti tanácsot, nem kérdeztek semmit, csak elfogadjátok, bármit is akar az a 
barom! Nem tudom mibıl lett ennyi pénze, de az biztos, hogy az eszéhez semmi köze – húzza 
széles vigyorra száját Gromek. – Csak szórja ész nélkül mindenféle baromságra a pénzét, itt a 
lehetıség, hogy jól megtollasodjatok és még csak észre sem fogja venni, mekkora marhaságot 
csinál megint – röhög teli pofával a goblin, majd miután kiitta a kancsó tartalmát, mint aki jól 
végezte dolgát feláll és nyújtózik egyet. – A fogadóban megtaláltok, ha kellek. Ja és azért 
remélem, jól bírjátok a meleget pajtikáim! – Kacsint egyet, hátat fordít, majd eltőnik a 
tömegben… 

 


