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ésőbb azt beszélték, a férfi északról érkezett, a
Kötélverők kapuján keresztül. Gyalogolt, felmálházott lovát kantáron vezette. Késő délután volt, a kötélverők és szíjgyártók már bezárták
bódéikat, a sikátor üresen ásított. Meleg volt, de ő fekete köpönyeget vetett a vállára. Vonzotta a figyelmet.
Megállt a Régi Narakorthoz címzett fogadó előtt,
várt egy percig, hallgatta a kiszűrődő lármát. Az ivó,
mint ilyentájt mindig, tele volt emberekkel.
Az ismeretlen nem tért be a Régi Narakortba. Továbbvezette lovát az utca vége felé, ahol egy másik,
kisebb fogadó állt, a Róka. A kocsma kihaltnak tűnt;
nem volt éppen a legjobb a híre.
A kocsmáros felemelte fejét a savanyúuborkás
hordók mögül, és végigmérte a vendéget. Az idegen,
még mindig magán tartva köpönyegét, mereven és
mozdulatlanul állt a söntés előtt. Hallgatott.
– Mit adjak?
– Sört – szólt az ismeretlen. Kellemetlen hangja volt.
A kocsmáros megtörölte a kezét vászonkötényében, aztán megtöltött egy agyagkorsót. A korsó csorba volt.
Bár az ismeretlen nem látszott idősnek, a haja
szinte teljesen fehér volt. Köpönyege alatt a nyakánál
és a karjánál átkötött, kopott bőrzekét viselt. Amikor levetette köpenyét, észrevették, hogy a vállán egy
szíjon kard függ. Nem volt ebben semmi szokatlan,
Vizimában szinte mindenki fegyverrel járt, de azért
senki sem hordott pallost a hátán mint valami íjat
vagy tegezt.
Az ismeretlen nem ült le az asztalhoz, ahol néhány vendég iszogatott. A söntés mellett maradt, a
kocsmárosra szegezve metsző tekintetét. Meghúzta a
korsót.
– Szobát keresek éjszakára.
– Nincs – morogta a kocsmáros, vendége poros és
mocskos csizmáját bámulva. – Kérdezd meg a Régi
Narakortban.
– Én itt szeretnék.
– Nincs. – A kocsmáros végre felismerte az idegen beszédét. Rív volt.
– Megfizetem – tette hozzá halkan, szinte bizonytalanul az ismeretlen.
Ekkor vette kezdetét az egész csúf história.

– Azokról a csillagos kalapos szélhámosokról beszélsz? Hogyisne, jött vagy tíz, de csak később, amikor kiderült, mi is van abban a szarkofágban. És hogy
mi mászik elő belőle éjszakánként. Mert nem kezdett
ám azonnal kimászni, ó nem! A temetés után hét évig
csend volt. Aztán egy éjszaka, teliholdkor kiabálás,
sikoltozás, felfordulás az udvarban! Minek beszélek
ennyit, tudod, miről van szó, te is olvastad a felhívást. A csecsemő felcseperedett a koporsóban, nem is
kicsit, és láthatóan megnőttek a fogai is. Egyszóval:
striga. Kár, hogy nem láttad a tetemeket. Mint én.
Valószínűleg jó messzire elkerülted volna Vizimát.
Geralt hallgatott.
– Akkor – folytatta Velerad – ahogy mondtam,
Foltest egész sereg varázslót csődített ide. Mindegyik próbálta a másikat túlkiabálni, épp csak nem
verték össze egymást azokkal a dorongjaikkal. Biztos
azért hordják magukkal, hogy ha rájuk uszítja valaki a kutyáját, el tudják kergetni; és tudod, szerintem
rendszeresen rájuk eresztik őket. Bocsánatodat kérem, Geralt, ha más véleménnyel lennél a varázslókról, a te szakmádban biztos máshogy vagytok vele,
de számomra csak ingyenélő tökfilkók. Ti, vajákok
nagyobb bizalmat keltetek az emberekben. Legalább,
hogy is mondjam, egyenesek vagytok.
Geralt elmosolyodott, de nem fűzött hozzá semmit.
– No, de térjünk a tárgyra! – A várnagy belenézett
a korsóba, aztán töltött még sört a rívnek és magának. – A varázslók némely ötlete egész okosnak tűnt.

Az egyik azt javasolta, égessük el a strigát a kastéllyal
és a szarkofággal együtt, egy másik azt tanácsolta, szabadítsuk meg a fejétől egy ásóval, a többi meg annak
volt a híve, hogy verjünk nyárfakarókat mindenféle
testrészeibe, természetesen nappal, amikor az ördögfajzat az éjszakai mulatozástól fáradtan a koporsóban alszik. Sajnos akadt egy idióta, púpos remete,
kopasz fején csúcsos süveggel, aki kitalálta, hogy ez
átok, amit fel lehet oldani, és hogy a striga akkor újra
Foltest lánykája lesz, szépséges, mint egy festmény.
Egyszerűen csak ott kell üldögélni a kriptában egész
éjszaka, és sutty, vége is a gondnak! Ezután, gondolj
bele, Geralt, micsoda eszement, bevonult éjszakára
az udvarházba. Ahogy az könnyen sejthető, nem túl
sok maradt belőle, talán csak a sapka meg a bot. De
az ötlete kullancsként fészkelte be magát Foltest gondolataiba. Megtiltotta, hogy a strigát bármiképpen
megpróbálják elpusztítani, és az ország minden eldugott szegletéből Vizimába hívta a sarlatánokat, hogy
a strigát királylánnyá változtassák. Az volt csak a díszes társaság! Mindenféle őrült nőszemély meg sánta,
retkes, tetves alakok, barátom, rossz volt rájuk nézni!
Még ha varázsoltak is, legfeljebb a tál meg a korsó fölött. Persze némelyiket hamar leleplezte Foltest vagy
a tanács, párat fel is húztak a palánkra, de keveset, túl
keveset. Én mindet felakasztottam volna. Azt, hogy a
striga fittyet hányt a szélhámosokra és a varázslataikra, és továbbra is időről időre felfalt valakit, gondolom, mondanom sem kell. Ahogy azt se, hogy Foltest
már nem lakik a kastélyban. Már senki sem lakik ott.

