Hangulatkeltő novella
Hosszú fekete köpenye úgy lengett mögötte a szélben akárcsak ha denevér szárnyak
lettek volna. Hideg volt, csontig hatoló halált hozó fagy. Az idegen azonban csak várt
és várt mit sem törődve a zord idővel, vagy a sötétséggel mi már órák óta rátelepedett
a tájra. Egy célja volt csupán és ezért bármire hajlandó volt. Az idők folyamán sokan
bolondnak nézték és még annál is többen semmibe vették, de eljött az ideje. Itt az idő,
hogy nem holmi elfeledett nemesi család sarjaként éli tovább életét hanem olyan
felfedezést tesz majd mi megrengeti Kránt.
Az idő eljött hát már látta a távolban a karavánt. Emberei pattanásig feszült idegekkel
feküdtek a hideg domb tetején. Íjpuskáikat és kardjaikat tisztogatták, készültek a
harcra. Az idegen férfi pedig kocsiján ücsörgött. Próbálta össze húzni magán kabátját
de a hideg mindenhol utat talált. Habár teste fázott, belül lángolt, semmi sem
nyomhatta el izgalmát, hogy végre ráteszi a kezét a tudásra, mely után oly régóta
sóvárog.
Még pár méter, és megindulnak a zsoldosok, még pár méter és kezdetét veszi a káosz.
A harcosok vezetője megadta a jelet, halk szisszenéssel elindultak az első
nyílvesszők. Dobhártya szaggató üvöltések nyugtázták a találatokat. Jött a következő
sorozat, majd egy újabb, végül megindultak kardot rántva és üvöltve vetették rá
magukat a zsákmányra. Az utazók azt sem tudták mi történt mire észbe kaptak a
harcosaik vérbe fagyva nyíllal az oldalukban feküdtek a földön. Volt ki próbált kardot
rántani és védekezni, de mit sem ért. A vadászok vért szimatoltak, elfogta őket a
vérgőzös mámor, a siker illata.
Pár perc leforgása után veszteség nélkül kutatták át a karaván maradványait, a
holtesteket és a kocsikat egyaránt. A sötét idegen kocsiján várta a fejleményeket.
Magabiztosságot sugárzott ám belül rettegett. Mi van ha még sem ők szállították? Mi
van ha tévedett? Baljós elmélkedését egy kurjantás szakította meg. Oda kapta fejét és
egy kalimpáló zsoldost látott. Leugrott a kocsiról oda sietett, majd megnézte mit talált
a férfi. Egy ládika volt a kezében. Nem túl nagy de amit keres pont elférhetett benne.
Felcsapta a tetejét, s csillogó szemekkel nyugtázta, hogy megtalálta. Egy könyv és
négy ősi maszk? Csak is ez lehet az, végre meg van.
Kifizette embereit majd vissza ült a kocsijára. Ideje haza menni, ideje megkezdeni a
küldetését melyre maga Ranagol választotta ki. Itt az idő, hogy végre felemelkedjen.

