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GİRİŞ

GERÇEK KEH ANETLER Y ILI 
(1409 VT)

Mithral Salonu’ndan Kral Bruenor Battlehammer hakkında çok 
şey söylenebilir ve ona haklı olarak pek çok unvan verilebilir-
di. Savaşçı, diplomat, maceracı; cüceler, insanlar ve hatta elfler 
arasında lider olarak bilinirdi. Bruenor, Gümüş Hudutlar’ı 
yeniden şekillendirerek, Gümüş Hudutlar’ın tüm Faerûn’daki en 
huzurlu ve refah dolu bölgelerden biri haline gelmesinde etkili 
olmuştu. Unvanlarına ona uyan hayalci ismini de eklemişti çün-
kü başka hangi cüce, Bol-Ok’un Ork Krallığı’nın Kral Obould’u 
ile bir ateşkes imzalayabilirdi ki? Ve o ateşkes Obould’un ölümü 
ve tahtı devralan oğlu II. Obould, Urlgen ile devam etmişti.

Bu gerçekten olağanüstü bir başaarıydı. Mithral Salonu’nda-
ki birçok cücenin, orkların hakkından savaş dışında bir yolla 
gelinmesiyle ilgili homurdanmaya devam etmesine karşın, Bru-
enor cüce efsaneleri arasındaki yerini garantilemişti. Aslında, 
Bruenor’un bu konuda kendini yıllarca sık sık eleştirdiği 
duyulmuştu. Yine de Kral Bruenor, Mithral Salonu’nu yiğit klanı 
için geri almakla kalmamış, aynı zamanda bilgeliğiyle tüm kuzey 
topraklarını değiştirmişti.

Bruenor Battlehammer’ın hak ettiğini iddia edebileceği tüm 
unvanlardan, güçlü omuzları üstüne her zaman en yakışanı, 
baba ve arkadaştı. Bruenor ikincisinde emsal tanımıyordu ve ona 
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arkadaş diyen herkes kuşkusuz bilirdi ki cüce kral, arkadaşlık 
adına tereddüt etmeden, pişmanlık duymadan kendini bir ok 
yağmurunun altına veya hücum eden bir ombra devinin önüne 
atardı ama ilk unvanına gelirsek…

Bruenor hiç evlenmemiş, hiç çocuğu olmamıştı ama evlatlık 
çocukları olarak iki insana sahip çıkmıştı.

Kaybettiği iki çocuk.
“Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım,” dedi cüce, 

Mithral Salonu’nda giderek daha nadir görülen, tahtın alışılma-
dık drow danışmanı Drizzt Do’Urden’e. “Onları babamın beni 
eğittiği gibi eğittim.”

“Kimse aksini iddia edemez,” dedi Drizzt.
Drow, Bruenor’un dairesinin küçük bir odasında bulunan şö-

minenin yanındaki rahat koltukta arkasına yaslandı ve kadim ar-
kadaşına uzun uzun baktı. Kıpkırmızı lülelerin arasında gri kıv-
rımlar arttığı için Bruenor’un muazzam sakalı daha az kızıl, hatta 
daha az turuncuydu ve sık saçları çok az açılmıştı. Yine de çoğu 
zaman, gri gözlerindeki ateş, yıllar önce Buzyeli Vadisi’ndeki Kel-
vin Anıtı’nın bayırlarında olduğu kadar yoğun kıvılcımlar saçardı.

Anlaşılabilir biçimde Bruenor bugün öyle gözükmüyordu.
Gözlerindeki bariz hüzün hareketlerine yansımıyordu gerçi. 

Hızlı ve kendinden emin hareketlerle sandalyesinde sallanıyordu. 
Bir kütük daha almak için ayağa kalktı ve kütüğü doğrudan ateşe 
yerleştirdi. Kütük çatırdayıp tütmeye başladı ama tutuşmadı.

“Kahrolası ıslak odunlar,” diye homurdandı cüce. Şöminenin 
içine yaptırdığı ayak körüğüne basarak korlara ve için için yanan 
kütükleri uzun uzun yelledi. Kütükleri ayarlayıp körüğü pom-
palayarak uzunca bir süre özenle ateş üstünde çalıştı ve Drizzt, 
bu pozun Bruenor’a uyduğunu düşündü çünkü cüce, Bol-Ok ile 
belirsiz barışı güçlü tutmaktan, klanını verimli bir ahenkle ça-
lıştırmaya kadar her şeyi bu şekilde başarmıştı. Her şey olması 
gerektiği gibiydi ve sonunda ateş de öyle olunca Bruenor sandal-
yesine tekrar kuruldu ve büyük bal likörü maşrapasını aldı.

Kral kafasını iki yana salladı, yüzü bir pişmanlık maskesiydi. 
“O kokmuş orku öldürmeliydim.”

Drizzt, Garumn Geçidi Antlaşması’nı imzaladığı günden beri 
Bruenor’u rahatsız eden sızlanmaya çok aşinaydı.
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“Hayır,” diye karşılık verdi drow, inandırıcılıktan uzak bir şe-
kilde.

Bruenor oldukça acımasız bir küçümsemeyle ona baktı. “Onu 
öldürmeye yemin ettin elf ama yaşlılıktan ölmesine izin verdin, 
değil mi?”

“Dikkat et, Bruenor.”
“Ah ama elf arkadaşını ikiye böldü, değil mi? Ve mızrakçıları 

sevgili elf kızını ve bindiği kanatlı atı indirdi.”
Drizzt’in bakışları hem acısını hem de içten içe kaynayan öfke-

sini yansıtarak, Bruenor’u haddini aştığı konusunda uyarıyordu.
“Ama yaşamasına izin verdin!” diye bağırdı Bruenor ve yum-

ruğunu sandalyesinin kolçağına indirdi.
“Evet, sen de antlaşmayı imzaladın,” dedi Drizzt, yüz ifadesi 

ve sesi sakindi. Yıkıcı bir etkiye sahip olması için sözcükleri bağı-
rarak söylemesine gerek olmadığını biliyordu.

Bruenor iç geçirdi ve yüzünü avuçlarına gömdü.
Drizzt orada bir süre üzüntüsünü yaşamasına izin verdi ama 

sonunda buna daha fazla dayanamadı. “Obould’un hayatının geri 
kalanını rahat içinde geçirdiği gerçeğiyle öfkelenen bir tek sen de-
ğilsin,” dedi. “Kimse onu benim kadar öldürmek istememiştir.”

“Ama öldürmedik.”
“Ve doğru şeyi yaptık.”
“Öyle mi dersin, elf?” diye sordu Bruenor tüm ciddiyetiyle. 

“Artık öldü ve antlaşmayı sürdürmek istiyorlar ama gerçekten 
sürdürecekler mi? Antlaşma ne zaman bozulacak? Orklar ne za-
man ork olup savaşı başlatacak?”

Drizzt omuzlarını silkti. Ne yanıt verebilirdi ki?
“Gördün mü, elf!” diye karşılık verdi Bruenor omuz silkmeye. 

“Sen de bilemiyorsun, ben de bilemiyorum ve bana o lanet ant-
laşmayı imzalamamı sen söyledin, ben de imzaladım... Şimdi de 
ne olacağını bilemiyoruz!”

“Ama pek çok insanın ve elfin ve evet Bruenor, cücenin ha-
yatlarını huzur ve refah içinde yaşadığını biliyoruz çünkü o kah-
rolası antlaşmayı imzalayacak cesaretin vardı. Çünkü bir sonraki 
savaşta savaşmayı tercih etmedin.”

“Hah!” diye homurdandı cüce, ellerini havaya kaldırarak. “O 
günden beri sinirime dokunuyor. Kahrolası ork kokusu. Şimdi de 
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Gümüşay ve Sundabar ve o kahrolası Nesmé korkaklarıyla ticaret 
yapıyorlar! Clangeddin adına, savaşta hepsini öldürmeliydim!”

Drizzt başıyla onayladı. Ona katılmıyor değildi. Kuzey’deki ha-
yat bitmez tükenmez bir savaş haline gelseydi hayatı ne kadar da 
kolaylaşırdı! Kalbinin derinliklerinde ona kesinlikle katılıyordu.

Mantığı ise böyle olmaması gerektiğini söylüyordu. 
Obould’un barış teklifine karşın, Mithral Salonu’nun uzlaşmaz-
lığı Bruenor’un klanını tek başına, asla kazanamayacakları bir sa-
vaşta Obould’un binlercesiyle karşı karşıya getirirdi. Öte yandan 
Obould’un varisi, antlaşmayı bozmaya karar verirse, çıkacak 
savaş Gümüş Hudutlar’ın tüm büyük krallıklarını tek başına 
kalan Bol-Ok ile karşı karşıya getirirdi.

Drowun yüzünde acımasız bir sırıtma belirdi ama neredeyse 
kırk yıl içinde en azından bir dereceye kadar arkadaş olduğu ork-
ları düşününce yerini hızla ekşimeye bıraktı.

“Doğru olanı yaptın, Bruenor,” dedi. “O parşömeni imzalama 
cesaretini gösterdiğin için on, yirmi, elli bin kişinin kanlı bir sa-
vaşla kısalacak olan hayatları uzadı.”

“Bunu tekrar yapamam,” diye karşılık verdi Bruenor, kafasını 
iki yana sallayarak. “Elimde başka bir şey kalmadı elf. Burada 
yapılabilecek her şeyi yaptım ve bunu tekrar yapamam.”

Maşrapasını koltukların arasında açık duran fıçıya daldırıp 
büyük bir yudum aldı.

“Hâlâ oralarda bir yerde olduğunu mu düşünüyorsun?” diye 
sordu Bruenor köpüklü sakalının arasından. “Soğukta ve karların 
içinde?”

“Eğer öyleyse,” diye yanıtladı Drizzt, “Wulfgar’ın olmak iste-
diği yerde olduğunu biliyorum.”

“Evet ama her adımında yaşlı kemiklerinin inatçı kafasına iti-
raz ettiğine bahse girerim!” diye karşılık verdi Bruenor, bugün 
ikisinin de ihtiyacı olan hafif bir ciddiyetsizlik havası ekleyerek.

Cüce kıkırdarken Drizzt gülümsedi ama Bruenor’un sözcük-
lerinden biri farklı bir tonda çıkmıştı: Yaşlı! Uzun ömürlü bir 
drow olduğu için kendisi fiziksel olarak pek yaşlanmamışken, 
Wulfgar, Buzyeli Vadisi’nin tundrasında bir yerlerde gerçekten 
hayattaysa, yetmişinci yaşına gireceğini düşündü.

Bu gerçek Drizzt’i derinden sarstı.
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“Onu hâlâ sever miydin, elf?” diye sordu Bruenor, ölen diğer 
çocuğunu kastederek.

Drizzt, sakin yüz hatlarından o çok tanıdık öfke parlaması ge-
çerken sanki tokat yemiş gibi cüceye baktı. “Onu hâlâ seviyorum.”

“Kızım hâlâ aramızda olsaydı demek istedim,” dedi Bruenor. 
“Wulfgar gibi artık yaşlanmış olurdu ve pek çok kişi çirkin oldu-
ğunu söylerdi.”

“Pek çok kişi senin hakkında da böyle söylüyor ve sen genç-
ken de böyle söylüyorlardı,” dedi drow, anlamsız konuşmanın 
yönünü değiştirerek. Yirmi dört yıl önce Büyüvebası’na yakalan-
mış olmasaydı, Catti-brie’nin de yetmiş yaşına gireceği doğruydu. 
Wulfgar gibi bir insan için yaşlı olacaktı ama çirkin? Yüz on iki 
yıllık yaşamında, karısından daha güzel birini veya bir şeyi hiç 
görmemiş olduğu için Drizzt, sevgili Catti-brie’si için böyle bir 
şey hiç düşünmemişti. Karısının Drizzt’in eflatun gözlerindeki 
yansıması, insan yüzündeki zamanın tahribatının önemi olmak-
sızın, savaş yaralarının önemi olmaksızın, saçlarının renginin 
önemi olmaksızın kusur içermiyordu. Catti-brie, Drizzt’e uzun 
zaman önce Regis’i kurtarmak için güneydeki Calimport şehrine 
yaptıkları yolculukta ona aşık olduğunu anladığı ilk andan son-
suza kadar aynı görünecekti.

Regis. Drizzt buçukluğun hatırasıyla birlikte yüzünü buruş-
turdu. Hayalet Kral, Toril’e yayılmış büyük bir karanlığın alameti 
olarak dünyadaki en mükemmel yapılardan birinde saklanmak 
için Yüce Ruh Tapınağı’na geldiğindeki kargaşa zamanında, kay-
bettiği bir diğer sevgili arkadaşı olan buçukluğu hatırladı.

Drowa bir keresinde, etrafındaki insanların faniliğinde hayat 
sürmek, ardından o hayatı, o şehveti, o aşkı tekrar bulmak ve 
hayatına devam etmek için uzun ömrünü daha kısa zaman di-
limleri dizisinde yaşaması tavsiye edilmişti. Bunun iyi bir tavsiye 
olduğunu biliyordu ama Catti-brie’yi kaybettiğinden beri geçen 
çeyrek yüzyılda, bazen tavsiyeyi duymanın, benimsemekten daha 
kolay olduğunu anlamaya başlamıştı.

“O hâlâ bizimle,” diye düzeltti Bruenor kendini, kısa bir süre 
sonra. Maşrapasını bitirdi ve şömineye fırlatarak tuzla buz etti. 
“O kahrolası Jarlaxle bir drow gibi düşünüyor ve sanki yıllar ona 
hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi gününü gün ediyor.”
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Drizzt refleks olarak arkadaşını sakinleştirmek için karşılık 
vermeye başladı ama kendini tuttu ve öylece alevlere baktı. O ve 
Bruenor, Catti-brie’yi ve Regis’i –o uğursuz sabahta sevdiklerinin 
ruhlarının hayaletsi bir tekboynuzun sırtında Mithral Salonu’nun 
taş duvarlarından geçip gitmesini izledikleri için en azından ruh-
larını– bulmak için kara elflerin en maddiyatçısı olan Jarlaxle’ı 
zorlamış, ona yalvarmıştı. Drizzt onları tanrıça Mielikki’nin almış 
olduğuna inanıyordu ama onları alıkoyacak kadar zalim olamaz-
dı ama belki Mielikki bile Ölülerin Efendisi Kelemvor’u zor kaza-
nılmış ganimetinden yoksun bırakamazdı.

Drizzt o korkunç sabahı sanki dünmüş gibi hatırlıyordu. Çet-
refilli hastalığının derinliklerinden ona dönmüş gibi görünen ka-
rısıyla seviştikleri tatlı gecenin ardından Bruenor’un bağırışlarına 
uyanmıştı.

Karısı o korkunç sabahta, yanında buz gibi yatıyordu.
“Ateşkesi boz,” diye mırıldandı Drizzt, babası kadar zeki ve ile-

ri görüşlü olmayan bir ork olan Bol-Ok’un yeni kralını düşünerek.
Kılıçlarını takmıyor olmasına karşın Drizzt’in eli refleks ola-

rak beline gitti. O ölümcül kılıçların ağırlığını bir kez daha avuç-
larında hissetmek istiyordu. Savaş, ölüm kokusu ve hatta kendi 
ölüm düşüncesi bile onu rahatsız etmiyordu. O sabah etmiyordu. 
Çaresizliğini yüzüne vuran Catti-brie’nin ve Regis’in suratları et-
rafında uçuşurken etmiyordu.

“Buraya gelmekten hoşlanmıyorum,” dedi ork kadın, ot torbasını 
verirken. Bir ork için uzun boylu değildi ama yine de küçük ak-
ranı üzerinde kule gibi yükseliyordu.

“Barış halindeyiz, Jessa,” diye karşılık verdi gnom Nanfoodle. 
Torbayı açtı ve köklerden birini çıkardı ve uzun burnunun altına 
getirip derin bir nefesle kokladı. “Ah, tatlı mandragora,” dedi. 
“Ağrını kesmesi için tam da yeterli miktarda.”

“Ve senin acı veren düşüncelerini,” dedi ork. “Ve hepsini içip 
tabanına ulaşmayı düşünerek bir bal likörü havuzunda yüzen bir 
cüce gibi seni aptala dönüştürmek için.”

“Sadece beş tane mi?” diye sordu Nanfoodle, büyük keseyi 
inceleyerek.
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“Diğerleri tamamen çiçeklenmiş,” diye karşılık verdi Jessa. 
“Sadece beş tane miymiş! Ben sıfır bulmayı bekliyordum veya bir 
tane. İki tane bulmayı umuyordum ve bir üçüncü için Gruumsh’a 
dua ederdim.”

Nanfoodle torbadan başını kaldırıp baktı ama orka bakmıyor-
du. Dalgın bakışları uzaklara sürüklendi ve bakışlarının ardında 
hızla düşünceler aktı. “Beş tane,” diye düşündü. Beherlerine ve 
spirallerine baktı. Kemikli parmağıyla küçük, sivri beyaz sakalı-
na vurdu ve ufak, yuvarlak yüzünü şekilden şekle soktuktan bir 
süre sonra kararını verdi. “Beş tanesi işi halleder.”

“Halleder mi?” dedi Jessa. “Gözün kesiyor demek?”
Nanfoodle saçmalıyormuş gibi ona baktı. “Başından beri,” 

dedi.
Jessa’nın dudaklarına öyle şeytani bir sırıtma yayıldı ki ke-

narları düz, yuvarlak yüzünün ve domuzsu burnunun iki yanını 
da çevreleyen sarı lülelerine değecek gibi geldi. Açık kahverengi 
gözleri kötülükle parladı.

“Bundan bu kadar keyif almak zorunda mısın?” diye çıkıştı 
gnom.

Jessa söylenenlere aldırmadan bir kahkahayla dönerek yana 
geçti. “Heyecandan keyif alıyorum,” dedi genç rahibe. “Hayat çok 
sıkıcı ne de olsa.” Dönerek durdu ve hâlâ Nanfoodle’ın elinde du-
ran ot kesesini işaret etti. “Açıkçası sen de öyle gözüküyorsun.”

Gnom zehir potansiyeline sahip köklere baktı. “Bu konuda 
seçim hakkım yok.”

“Korkuyor musun?”
“Korkmalı mıyım?”
“Ben korkuyorum,” dedi Jessa, duygusuz tonu bunu bir iti-

raftan çok, sevilen bir açıklama gibi göstermiş olmasına karşın. 
Gnoma saygısından karamsarca başını salladı. “Yaşasın kral,” 
dedi reverans yaparak. Ardından, Mithral Salonu’nun koridorla-
rında yürüyen bir orkun çekebileceğinden daha fazla dikkat çek-
meden Bol-Ok Krallığı’nın elçiliğine dönmek üzere ayrıldı.

Nanfoodle kökleri aldı ve laboratuvarının bir köşesindeki ge-
niş tezgâhın üstündeki beherlerinin ve spirallerinin başına geçti. 
Tezgâhın arkasındaki duvarda asılı duran aynada kendine baktı 
ve orta yaşında, ki elbette orta yaşını epeyce geçmişti, oldukça 
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çekici göründüğünü düşünerek poz bile verdi! Büyük kulakla-
rının üstündeki yoğun, beyaz tutamlar dışında saçının çoğu dö-
külmüştü ama sivri sakalı ve ince bıyığı gibi onları da düzenli 
şekilde kesmeye ve kafasının geri kalanını güzelce tıraş etmeye 
özen gösteriyordu. Şey, kaşlarım hariç, diye düşündü bir kıkırda-
mayla, kıvrıldıkları açıkça görülebilen kıllardan bazılarının çok 
uzadığını fark ederek.

Nanfoodle sonunda kendini aynanın karşısından alarak bir 
gözlük çıkarıp burnunun üstüne kıstırdı. Yağlı fitilin yüksekli-
ğini dikkatlice ayarlarken küçük, yuvarlak büyüteçlerle daha iyi 
bir görüş açısı elde etmek için başını geriye eğdi.

Kristal zehirden doğru miktarda çıkarmam için ısı tam olarak 
doğru olmalı, diye hatırlattı kendine.

Çok dikkatli olmak zorundaydı ama tezgâhın diğer ucundaki 
kum saatine baktığında çabuk olması gerektiğini de fark etti.

Kral Bruenor’un maşrapası bekliyordu.

Thibbledorf Pwent mahyalı, kat kat ve dikenli zırhını giymiyordu 
ve bu, birinin cüceyi onsuz gördüğü çok ender durumlardan bi-
riydi. Zırhı tam da bu sebepten dolayı giymiyordu. Kimsenin onu 
tanımasını veya özellikle duymasını istemiyordu.

Nanfoodle’ın kapısı görüş alanında, kaba bir koridorun uzak 
ucunda, bir fıçı yığınının arkasındaki gölgelerde gizleniyordu.

Savaşdelisi, Jessa Dribble-Obould içeri girmeden kimsenin 
onu görmediğinden emin olmak için koridorun bir tarafından 
diğerine göz gezdirerek o odaya girdiğinde, mırıldanmak istediği 
bir küfür dizisini engellemek için dişlerini gıcırdattı.

“Mithral Salonu’nda orklar,” dedi Pwent sessizce ve kirli kafa-
sını sallayıp yere tükürdü. Pwent, Bol-Ok Krallığı’na bir elçilik ve-
rilmesi kararı alındığında nasıl da bağıra çağıra itiraz etmişti! Bu 
sınırlı bir elçilikti elbette. Mithral Salonu’nda hiçbir zaman dört-
ten fazla ork ve o dördünün de serbest dolaşım hakkı olmayacak-
tı. Genelde Pwent’in kendi savaşdelilerinden çok sayıda cüce mu-
hafız, konuklarına eşlik etmek için her zaman hazır bulunacaktı.

Bu kaypak küçük rahibe bu kuralı atlatmanın bir yolunu bul-
muş gibi görünüyordu ve Pwent bunu tahmin etmişti.
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Gidip kapıyı tekmelemeyi ve o pis kokulu orku sonsuza ka-
dar Mithral Salonu’ndan kovdurabilmek için onu yakalamayı dü-
şünmüştü ama harekete geçmeden, onda nadir görülen bir sezgi 
sabırlı olmasını söylemişti. Thibbledorf Pwent kabaran öfkesine 
karşın sessiz kaldı. Kısa bir süre sonra Jessa koridorda tekrar be-
lirdi, her iki tarafa da baktı ve aceleyle geldiği yoldan geri döndü.

“Bu da neyin nesi, gnom?” diye fısıldadı Pwent, bunların hiç-
biri mantıklı gelmiyordu.

Nanfoodle elbette Mithral Salonu’nun düşmanı değildi ve 
yaklaşık kırk yıl önce gelişinden beri sadık bir dost olduğunu 
kanıtlamıştı. Battlehammer Cüceleri hâlâ, gnomun mağaraları 
patlayıcı gazla doldurmak için ustaca yapılmış bir takım borular 
kullanıp bir dağ sırasını patlattığı ve üstündeki düşman devleri 
moloza çevirdiği “Elminster Ânı” hakkında konuşuyordu.

Diğer taraftan bu dost neden böyle bir gizlilik içinde bir ork 
rahibeyle takılıyordu? Nanfoodle, Jessa’yı düzgün kanallar ara-
cılığıyla, Pwent’in kendisi aracılığıyla çağırabilir ve rahibe kısa 
sürede kapısına kadar getirilirdi.

Pwent bunun üzerinde düşünmek için uzunca, gerçekten de 
çok uzun bir süre harcamıştı çünkü Nanfoodle sonunda koridor-
da belirmiş ve aceleyle uzaklaşmıştı. Savaşdelisi ancak o zaman 
anma töreni kutlaması zamanı olduğunu fark etmişti.

“Moradin’in sert kıçı adına,” diye mırıldandı Pwent, fıçıların 
arkasında kalkarak.

Doğruca Bruenor’un salonuna gitme niyetindeydi ama 
Nanfoodle’ın kapısında durdu ve tıpkı Jessa’nın yaptığı gibi etrafa 
göz attıktan sonra içeri daldı.

Ters görünen bir şey yoktu. Tezgâhın birinin üstündeki yakın 
zamanda söndürülmüş maltızların ısısında fokurdayan beherler-
de bir miktar beyaz sıvı vardı ama diğer her şey kusursuz biçimde 
yersiz –alık Nanfoodle’ın her zaman muhafaza ettiği şekilde– gö-
rünüyordu.

“Hımm,” diye mırıldandı Pwent ve ipucu bulmaya çalışarak 
odada dolaştı. Belki Nanfoodle ile Jessa’nın...

Hayır, Pwent bu şekilde düşünmesine izin bile veremezdi.
“Hah, sen bir aptalsın Thibbledorf Pwent ve biraderin de öyle, 

tabii biraderin olsaydı!” diye azarladı cüce kendi kendini.
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Tam Nanfoodle’ı bu şekilde gözetlediği için kendini oldukça 
korkunç bir arkadaş gibi hissederek odadan çıkıyordu ki gno-
mun masasının altındaki bir şey dikkatini çekti: Bir sırt yatağı. 
Pwent’in aklı o karanlık yere geri giderek gnom ve ork arasın-
daki buluşmayı yokladı ama yatağın sıkıca bağlı olduğunu ve 
bir süredir de öyle durduğunu fark eder etmez bu düşünceyi 
aklından uzaklaştırdı. Yatağın arkasında sargı bezlerinden dağcı 
kazmasına kadar her türden alet edevatın olduğu bir sırt çantası 
vardı.

“Bol-Ok’a mı gitmeyi düşünüyorsun, ufaklık?” diye sordu 
Pwent yüksek sesle.

Ayağa kalktı ve olası seçenekleri düşünerek omuzlarını silkti. 
Durum buysa, Pwent, Nanfoodle’ın yanına birkaç muhafız alacak 
kadar aklı olduğunu umdu. Kral Bruenor, gücün Obould’dan oğ-
luna geçişini büyük bir incelikle idare etmiş ve gerilimi yeterince 
düşük tutmuştu ama sonuçta orklar orktu ve kimse Obould’un 
oğlunun ne kadar güvenilir çıkacağını veya kudretli babası gibi 
vahşi tebaasını dizginleyecek karizmaya ve saf güce sahip olup 
olmadığını gerçekten bilmiyordu.

Pwent yalnız kaldıkları ilk fırsatta gnom ile arkadaş arkada-
şa konuşmaya karar verdi ama koridora geri süzüldüğünde bu 
düşünceyi şimdilik bir kenara bıraktı. En önemli kutlamaya geç 
kalıyordu ve Kral Bruenor’un böyle bir gecikmeyi çabucak affet-
meyeceğini biliyordu.

“…yirmi beş yıl,” diyordu Bruenor, Thibbledorf Pwent küçük 
kabul salonundaki toplantıya katıldığında. Sadece birkaç seçkin 
konuk vardı: Drizzt elbette, salonun Baş Ruhbanı Cordio, Nan-
foodle ve büyüyüp mükemmel genç bir cüce olmuş oğlu Conne-
rad ile birlikte tekerlekli sandalyesindeki yaşlı Banak Brawnanvil. 
Connerad, Pwent’in Karındeşen Taburu’yla eğitim görmüş ve çok 
deneyimli savaşçılarla başa baş mücadele etmişti. Kralın etrafında 
birkaç cüce daha vardı.

“Özledim seni kızım ve arkadaşım Regis; yüzyıl daha yaşa-
sam, sizi düşünmeden bir gün bile geçirmeyeceğimi biliyorum,” 
dedi cüce kral. Maşrapasını kaldırıp kafasına dikti ve diğerleri 




