1. sz. videó (Előzmények)

am

(Hős és Kyra galoppoznak a viharban. Kyra leesik a lóról.)
Hős: - Miért nem szóltál? El fogsz vérezni.
Kyra: - Ez csak egy mély seb. Tovább kell lovagolnunk.
Hős: - Teljesen kimerültél. Ez a seb elfertőződhet, ha nem látom el.
Kyra: - Menjünk tovább! Kérlek!
Hős: - Ssss. Nem találnak ránk ilyen viharban. Pihenned kell.
(Hős elmegy szállást keresni. Kyra a fa tövében pihen. Megjelenik Gandohar.)
Gandohar: - Szóval azt hitted, megszökhetsz előlem?
(Hős körülnéz egy házikóban.)
Hős: - Ez a ház üres. Itt megszállhatunk éjszakára.
(Hős visszamegy oda, ahol a húgát hagyta, de nem találja.)
Hős: - Kyra? Kyra! Kyra!!!
Néhány hónappal később
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(Hős közeledik a falu felé, ahol az aratómunkások megpillantják.)
Aratómunkás: - Ez valószínűleg ő. Szaladj! Szólj a falu vezetőjének!
(Hős beér a faluba, odamegy egy falusihoz.)
Hős: - Hol találom a falu vezetőjét?
Falusi: - Te vagy az a fejvadász? Nem sok magadfajta marad Thalmontban, mi?
Hős: - Igen. Jól nézd meg ezt a ritka madarat, amíg teheted, mert én hamarosan továbbállok.
Falusi: - A falu vezetője rögtön itt lesz. Egy újabb holttestet találtunk.
Hős: - Akkor itt megvárom.
(Hős Gandohar levelét olvassa)
"A húgod életben van. Az aratás második hetében gyere el Thalmontba. Ott várj ránk. Mi majd megkeresünk
téged. Légy türelmes, akkor senkinek nem esik bántódása."
Hős: - Hm... itt épp most van az aratás ideje.
(Éppen ekkor megérkezik a falu vezetője.)
Falu vezetője: - Hah. A termés bőséges lesz az idén. Sajnos nem mindenki élvezheti velünk együtt.
Hős: - Jó napot néked! Te vagy a falu vezetője? Halottam a holttestekről. Hol történt a dolog?
Falu vezetője: - A romoknál találtuk meg a tetemeket, északra innét. Két emberünk még mindig nem tért vissza.
Hős: - Odabent is körülnéztetek a romokban?
Falu vezetője: - Nem. Már így is túl sokan haltak meg. Elátkozott egy hely az, úgy bizony!
Hős: - Szükségem lesz egy vezetőre. Még naplemente előtt oda akarok érni.
Falu vezetője: - Ahogy kívánod. De nem volna bölcsebb dolog holnap hajnalban elintézni?
Hős: - Annyi időm nincs.
(A falusi és a Hős megérkeznek a törp templom romokhoz.)
Falusi: - Én nem megyek ennél tovább. Menj le egyenesen a kapu felé.
Hős: - Ennyire féltek ettől a helytől?
Falusi: - Mi parasztok vagyunk, nem katonák. Mióta a törpök felvonultak északra, már csak a gromok lakják ezt
a helyet.
Hős: - Térj vissza a faluba. Te megtetted a magadét.

3. sz. videó (Szertartás Qudinarban)
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Hős: - Megegyeztünk valamiben. Én teljesítettem az alku rám eső részét.
Reist Tungard: - Azt mi döntjük el. Mutasd az Ereklyét.
Hős: - Előbb Kyra. Engedd el őt, különben búcsút mondhatsz a csecsebecsédnek.
Reist Tungard: - Súlyos hibát követsz el. Hozzátok a lányt.
Hős: - Megtarthatjátok az Ereklyét, de mi most elmegyünk. Ne próbáljatok megakadályozni ebben.
Gandohar: - Valamiről megfeledkeztél.
Hős: - Az Aziraal sír nem érdekel többé. Tégy, amit akarsz. Számomra nincs jelentősége.
Gandohar: - Hát, ha így állunk...
(Az Ereklye felizzik, az égen megjelenik a pentagramma és Kyra lassan eltűnik. Hős erejét vesztve a földre
zuhan)
Gandohar: - Tudtuk, hogy ellenállsz majd nekünk. A cselszövés volt az egyetlen esélyünk. Meg kellett adnunk
neked a választás illúzióját... Itt volt. Itt! Ahová Aziraalt sírba taszították több, mint ezer évvel ezelőtt. Azt
akartam, hogy te magad válaszd ezt a helyet.
Hős: - Miért? Miért? Kyra...
Gandohar: - A húgod végzete az, hogy új otthont adjon Aziraalnak. A lelke immár képes lesz egy ekkora teher
elviselésére. Gondoskodnunk kellett róla, hogy az ikrek lelkét elválasszuk születésük pillanatában, hogy azután a
megfelelő pillanatban újraegyesítsük őket. Most már érted, miért volt mindkettőtökre szükségünk itt.
Hős: - Most mi... lesz... vele?
Gandohar: - Ne aggódj. Mi mindenről gondoskodunk.
(Hős elájul)
Reist Tungard: - Mit tegyünk vele, Mester?
Gandohar: - Ő erős. Biztos megéri a hajnalt, de nekünk nincs időnk megvárni. Menjünk.
(Hős reggel magához tér, előtte két lovag áll)
Lovag: - Beszélnünk kell veled.

5. sz. videó (Végjáték - Hős Gandohar mellé áll)
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(Lovagok jelennek meg a színen)
Lovag: - Elárultál mindannyiunkat! Lelked égjen a Poklok tüzében!
Gandohar: - A lelkét átkozod? Azzal már elkéstél, Balor...
(Gandohar a Hőshöz fordul)
Gandohar: - Szabadulj meg ezektől gyorsan.

6. sz. videó (Végjáték - Hős szembeszáll Gandoharral)

H

U
N

os

ító

k

Te

am

(Gandohar utolsó fenyegetése)
Gandohar: - Oly sok lehetőséget dobtál el magadtól. Nem ez az első alkalom, hogy csalódást okozol nekem.
Most már elegem van belőled!

8. sz. videó (Végjáték - a győzelem után)
(Gandohar "haldoklik")
Gandohar: - Egy napon megtudod majd, mi az igazság. Nincs választásod.
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(Hős szétnéz egy kunyhóban)
Hős: - Ez a ház üres. Itt megszállhatunk éjszakára.
(Hős visszamegy oda, ahol a húgát hagyta, de nem találja.)
Hős: - Kyra?!
(A lány odalép a háta mögé)
Kyra: - Sokáig távol voltál.
Hős: - Hogy érzed magad?
Kyra: - Túl sokat lovagoltunk. Kimerültem... de most már jobban vagyok.
(Újra lóra ülnek)
Hős: - Majd keresünk egy helyet, ahol megpihenhetünk. Megígérem.

