Ladik - Bemutatkozás
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i vagyunk a Médinasztia, Bonyhád birodalmát uraljuk. Egy messzi
királyságból jött a hír, eme lovagi tornáról, gondoltuk megpróbáljuk
kibillenteni az ellenfelet a nyeregből. Kopjákat szegezz, itt jön a
Médinasztia!

A nevem Attila, Czirok Attila, de az alattvalóim csak Cz-nek
hívnak. Itt uralkodom a Széchenyi várban, a Médinasztia sarjaként,
a 8.f elnevezésű trónteremben. A köznép által csak Tanuszodának
nevezett királyi tavamban szívesen pecázom, bár az aranyhalat még
nem sikerült kifognom, elégedett vagyok a lakomákkal, amit az
eddig fogott halaimból rendeztem… megjegyezném, nagyon ízletes
fogásokat készítenek mester szakácsaink.
Jó magam motorral járok oda, ahova még a király is gyalog jár.
Szívesen intézem királyságom ügyeit, de persze csak kényelmes trónszékemből.
Királynőm, kinek szívét ugyan még nem nyertem el, Lady Erika.
Fejét szőke hajkorona díszíti, de meg van a magához való esze…
bár kicsit túlzottan lelkesedik a vérszívókért. Igazi erénye a
szerénysége. Ő a felelős a táncmulatságokért, melyeket gyakran
megrendezünk gyönyörű báltermünkben. Ezt persze én már nem
igen élvezem, a menüett nem az én asztalom, a
modernebb táncot kedvelem, amit az udvari bolondom,
Imola szívesen lejt. Őt saját gyermekemként szeretem,
mókás természetét, éles eszével egyensúlyozza. Szereti szórakozatni az
embereket, mind bohóckodással, mind furfangos fejtörőkkel… ebből
inkább kihúzom magamat. Nem ő ám az egyetlen, kit gyermekemnek
nevezek, hiszen két lánnyal is büszkélkedhetek.
Ők igazán különböző személyiségek, egyik sem rám ütött,
sajnos felmerül bennem a kétség, miszerint szeretett királynőm
félrelépett. Idősebb leányom neve Laura. Ő komoly, kulturális személy,
ki rengeteget olvas, s előszeretettel festi királyi freskóimat. Akár
mennyire is jól neveltnek tűnik, a kardvívást, s lovaglást előnyben
részesíti. Ugyanezt nem mondhatom el ifjabb hercegnőmről, Atináról, ki
bár eleget tesz az etikettnek, túl sok időt szán a tükröknek.
Igazán válogatós, a halaimat nem szereti, süteményből viszont
sosem elég neki. Ruhákkal is így van, s szeretettel óbégat. Különös módon
nagyon ért mindenféle kütyükhöz. Lányaim közös elfoglaltsága, hogy
színészkedni járnak az anyjukkal, az előadásaikat én is szívlelem, tehetséges
teremtések. Mindegyiküknek helyén van az esze.
Így uralkodunk mi közösen – a főnök én vagyok természetesen – eme
gyönyörű kis város, birodalom felett.

