
Micsoda 
nyomorú- 

ságos vidék.

Erdők, sár és 
romok mindenütt; azt 
a pár kalyibát egymás 
mellett meg túlzás 

falunak hívni.

Az eső, a legyek, 
a nyirkos levegő… 

A tompaság, ami 
a sárban élők üres 
tekintetéből árad…

Pfuj! Két rézérméért 
porig égetném az 

egészet, rávizelnék a 
hamvakra, aztán ennyi.

 LEGENDAA



De 
fényességes 
uram, kiemelt 
feladattal 

lett megbízva.

Hogy minősítse 
és lajstromba 

vegye az újonnan 
meghódított 
földeket…

Hogy össze-
gyűjtse a 

tudnivalókat, és 
elküldje...

Kérlek, Wazir. Nem 
vagyok oly bolond, 

mint apám véli. 

Ő a legújabb sápadt 
szajhájával enyeleg, 

engem meg elküld ide, míg 
eldönti, végez-e velem és 

öcséimmel.

Mi pedig zsákmá-
nyolt aranyat és láncra 
vert rabszolgákat kül-

dünk vissza, és ez az, 
ami igazán számít.

Ha volt is 
e földeknek 

történelmük, az 
már rég a múlté, 

s az emberek 
csupán kivérez-
tetett barmok.

Felség! 
Felség!

A romok 
között…

…felfedeztünk 
egy kamrát 

a föld alatt…

{sóhaj} 
Valóban?

Magasságos 
istenek! Ezt a 

vermet fedez-
tétek fel?

Rabszolgák –  
a pókhálókat!

Nem lehet itt 
semmi patkányo-
kon, pókokon és 
egyéb férge-

ken kívül.

Kígyók, 
semmi kétség.

El sem tudom 
képzelni, mi 

lehet…

…Hm.



Nos. Dicső apám elégedett 
lesz. Az emberek kezdjék 
számba venni a kincseket!

Wazir, te 
ismerője vagy e 

vidék történeteinek. 
Mi ez a hely?

Még nem 
volt időnk 

rendszerezni 
a keleten 
talált fel-

jegyzéseket, 
hercegem.

De amennyire én 
tudom, ez Tarantia, 

mely város…

Hercegem?



Mi ez itt?

E szobor… 
Ez a férfi. Ki 
volt ő? Egy 
hadvezér, 
vagy…?

Talán egy… helyi 
törzsfőnök vagy kisebb 
király? Egy véreskezű 

vadember, régóta 
halott, nincs miért 

aggódni…

Nem. Nem, ez 
itt valamiképp 

más.

A többi faragvány és 
képmás, amelyeket találtunk, 

megszépített isten-
királyokat ábrázol, 

önimádó, selyembe öltözött 
zsarnokokat.

Ez a férfi… 
Keménynek tűnik. 
Veszélyesnek. 

igazinak.
Van valami 

a tekintetében, 
azokban a 

szemekben…

Nézd a
 talapzatát… Van
 itt egy felirat!

Te meg tudod fej-
teni e rúnákat, Wazir. 

Mit mondanak?

Shemai!

A puszta 
kezével…!

WAZIR!



Nn…

Hm? 
Jól…?

N-UHH!

Ne, te mocskos 
északi féreg! Ő az 

uram, a férjem...

Mi?

Harcok dúltak 
szüntelenül.

Határviták a vánokkal vagy 
az ázokkal. Viszályok. Ősi 
gyűlölködések. Kimméria 
sziklás földjét vér 
áztatta.

Most épp 
a vánoké.

A férfiak harcoltak, a nők pedig 
várták őket, mint mindig. Ételt 
készítettek, megjavították bőr-
vértjüket, összevarrták sebeiket.

Ez volt a 
nők feladata.

De...

...ha úgy alakult, 
akkor...

NEM!



...más is.

a harCMEZŐN

SZÜLETETT



És te 
soha… soha...

MMNH!

Fialla!  
Megsebesültél?

Crom  
öklére!

Gyertek, 
testvéreim! 
Hozzám!

Érkezik a gyerme-
kem! Mannan Mac 
Lirre esküszöm...

...Vánok 
holtteste lesz, 
amit elsőként 

megpillant!

A kimmériaiak halált 
osztogató kardjaikkal, 
falként vették 
körül őket.

A hazáért zajló harc sosem lebecsülendő. 
De egy gyermek életéért folytatott 
küzdelem e zord és komor hegyek közt?



Hnn Hnn

Közel egy hold-
hónappal koráb-
ban érkezett, mégis 

mekkora!

A harcmezőn született. 
Ez nagyszerű előjel!

Erős és legendás 
harcos lesz, meglásd. 

egy Törzsfőnök!

Te mit gondolsz, Fialla, 
szerelmem? Crom valóban 

megáldotta? Valóban 
ádáz harcossá és 

vezetővé válik?

Pff! Én most 
csak annyit tudok, 

Conaldar, hogy 
egészséges 
fiúgyermek…

… és neki van a 
legszebb szeme 

a világon!

Elűzték a vánokat, vissza a 
hegyekbe. Kevesebb mint felük 
megfutamodott, többségük pedig 
ottmaradt a csatamezőn. S amíg ők 

sebeiktől 
véreztek...


