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(daloló cinke) 
Ez, az akár ékszernek is beillő, 

apró mechanikus gépezet egy csodás 
remekmű. Megszületésének oka egy 
hirtelen fellángoló, és ki nem alvó 
szerelem volt, mit nem néztek jó 
szemmel. Történt ugyanis, hogy a 
tiadlani Suan Leiwun nemesi család 
középső fia, aki korábban kalandozásra 
adta a fejét, a háború után hazatért, nem 
sokra rá pedig szerelembe eset. Szíve 
választottja messze rangban felette állt. 
Ám a szerelem nem az a fajta érzelem, 
amely hallgat a józanészre vagy 
figyelembe venné a rangot. Nem sokkal 
azután, hogy a tizenkettedik 
zászlóháború véget ért és rendeződtek a 
 viszonyok az ország 
nemesei egy bálon vettek 
részt, ahol is a haza 
védelmében jeleskedő 
házakat jutalmazta és 
tüntetteki a dorcha és a duin, 
közösen. Az ifjú családja egy 
átkelő erőd védelmét látta el, 
melyet derekasan tartott is a 
toroni csapatok ellenében. Öt 
hét időtartamra sikerült 
feltartaniuk az ellenség 
előrenyomulását. Sajnálatos 
módon, az ostrom során 
mind a család feje, mind 
annak legkisebb fia 
odaveszett. Az ostromlók 
megsegítésére érkező sápadt 
 

légió két egysége vette be végül 
erődjüket, és mészárolt le mindenkit. 
A Suan Lewin család erőfeszítéseit és   
áldozatát ugyan feljegyezték, de 
elismerést nem kaptak érte, ezért a 
kitüntetett nemesi családok mondhatni 
kirekesztették őket a többi mellőzött 
családdal együtt.  

Az ifjú a kötelező táncok alatt 
találkozott össze egy gyönyörű, 
aprótermetű lánnyal, aki mit sem 
törődött azzal, megszólhatják azért, 
hogy rangján alulival táncol. Már az 
első pillanattól megtetszettek 
egymásnak. Táncuk közben 
vonzódásuk úgy lángolt fel, mint a 
mindent elemésztő erdőtüzek szoktak. 

A bált követően többször is 
találkoztak, míg nem a dorcha testőr-  
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ségének néhány tagja jelent meg. Hamar a 
szerelmesek tudtára hozták, hogy Tiadlan hadura 
nem nézi jó szemmel unokahúga románcát. Ennek 
ellenére a pár mégis folytatta találkozgatásait, 
aminek az lett az eredménye, hogy a leányt 
elszállították Erenbe. Suan Leiwun Sunt pedig 
hatalmi szóval a Toronnal határos hegyekbe küldték, 
hogy egy ott lévő előretolt császári helyőrséget 
számolja fel, remélve, hogy küldetése teljesítése 
közben odavész majd. Ám az istenek nem engedték 
ennek bekövetkeztét. Mire csapatával megérkezett 
az erődhöz, már nem volt mit elfoglalni, a kis 
helyőrség egy földcsuszamlásban megsemmisült. 
Miután visszatérve jelentette a poszt 
megsemmisülését, elhagyta az országot és Erionba 
ment. Ott felvette a kapcsolatot egy a kahrei 
származású testvérpárral, a Mozguz ikrekkel. A 
testvérpár hírhedt volt találékonyságáról, és már-már 
képtelennek mondható kreálmányaikról. Míg az 
idősebbik fivér Doranban tanult, az ifjabb Kahréban 
maradt és az apró masinériák mesterévé vált. 
Kalandozásai során többször is együtt működve 
segítették egymást. Sun régi barátságukra 
hivatkozva, hatalmas szívességet kért a testvérektől: 
segítsék meg őt abban, hogy szerelmével lehessen, 
vagy legalább felvehessék a kapcsolatot. A 
testvérpár nem mondott nemet, sőt kihívásnak 
tekintette a kérést. Hosszú hónapokra visszavonultak 
szülővárosukba és energiát nem kímélve dolgoztak a 
feladaton. Majdnem egy esztendő alatt megalkották 
Sun számára a megoldást. Létrehoztak egy mágiával 
kombinált mechanikus cinkét. Az apró gépmadár 
kristálytiszta hangon utánozta valódi társait, és 
majdnem ugyanolyan ügyesen repült, mint azok. A 
sok pici mozdulat melyeket tett, megtévesztésig 
hűen másolta a mintának szolgáló élő madarakét. Ez 
az apró szépség lett az alapja a lányszöktetési 
tervnek. A dorcha unokahúgát időközben 
visszaállíttatta Tiadlanba, hogy születésének napján 
otthon lehessen a családjával. A madárka némi 
megvesztegetés után, az ünnepelt ajándékai között 
találta magát. Várva, hogy bevégezhesse feladatát. 
Szépségével és különlegességével pillanatok alatt 
elnyert az ünnepelt tetszését. Három nappal az 
ünnepség után lepte meg új gazdáját egy üzenettel, 

melyet begyéből pottyantott ki. Ebben Sun, a 
továbbra is a csakis érte lángoló szerelméről 
biztosította, és leírta a piciny kis cinkosuk 
használatának módját. Az apró daloló madárka 
valójában egy még apróbb térkaput hordozott a 
begyében, melyen keresztül eljuttathatták 
egymáshoz üzeneteiket. Néhány hétnyi 
levelezés során, megbeszéltek egy találkát. Ez a 
találka lett a lányszöktetési alkalom. Mikor 
Atsuko két testőrével kilovagolt, hogy bejárja a 
családi birtokot, Sun rajtuk ütött. Tapasztalt 
kalandorként a sok éves rutinból merítve 
messze felette állt a két testőrnek.  
Könnyűszerrel tette őket ártalmatlanná, majd 
távozott szíve hölgyével. Egészen Ifinig 
jutottak a szerelmesek, mikor is a dorcha 
testőrparancsnoka beérte őket, és Suan Leiwun 
Sun, az életét veszítette – a fejével egyetemben 
– egy párbaj során. Atsuko pedig kénytelen volt 
hazatérni. Szerelme hagyatékát, a kis daloló 
szerelmi cinkosukat elkobozták és Doranba 
küldték tanulmányozásra. Azt akarták tudni, 
hogyan tudott működni a madárba zárt varázs a 
kastély mágikus védművei ellenére is, és miért 
nem tudták észlelni se azt. A feladatot – hogy-
hogy nem – Mozguz magiszter kapta meg, aki 
az ismeretlen mágiák kutatója. Ám az ő – 
természetesen – kemény és mindenre kiterjedő 
próbálkozásai és alapos vizsgálatai ellenére sem 
tudott rájönni az apró mechanikus madárka 
titkára. 
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