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Régmúlt eseményei 
A P.sz. 3600-as évek elején ketten vezették a 

Láncbarátok egyik alszervezetét, a Mozgató, mint 
varázshasználó, társa, mint fegyvermester. P.sz. 
3613-ban összetűzésbe kerültek a későbbi falut 
vezető 5 kalandozóval, aminek az lett a 
következménye, hogy szervezetük szétesett és őket 
is lemészárolták. Legalábbis a kalandozók így 
tudták, nem is sejtették azonban, hogy mindkettő 
briganti megúszta és elmenekült. „Halála” előtt a 
varázshasználó még átkot mondott a hatalma egyik 
kulcsát jelentő karkötőjére, amit eloroztak tőle. 
Haldokolva indultak két irányba, a fegyvermester 
Arshurban lelt menedékre és kétes tinktúrák által 
újra erőre kapott (cserébe a nemzőképességéért), 
míg a varázshasználó az Elátkozott Vidékig jutott, 
ahol gonosz erők adtak neki életenergiát. 

P.sz. 3613-3618: a fegyvermester felvette a 
Vasvur nevet és az akkor épülőfélben lévő Vérnyelő 
Aréna miatt, régi láncbarát kapcsolataira alapozva 
gladiátoriskolát alapított, Babéraratók néven. Régi 
társának birtokában volt egy feljegyzés még a kyr 
időkből, miszerint egy egyedülálló szörnyeteget 
börtönöztek a Tinolok délnek lefutó vonulatainak 
mélyébe. Nem kis áldozatok árán, de sikerült 
meglelnie a helyet és csatlósokat gyűjtenie. Ezután 
P.sz. 3618-ban felvette a kapcsolatot a Vasvurral és 
a mostani sötét erők támogatásáért meg a jövőbeli 
nagy jutalom ígéretéért pusztán csak rabszolgákat 
kért a bányászáshoz. Ugyanis már ekkor 
csillagászati összeget alkudott ki a rendkívüli 
bestiára a shuluri Császári Vadaspark vezetőinél. 

P.sz. 3618: felépül Arshur Arénája, a 
Vérnyelő, és már az első játékokon Vasvur 
gladiátorai mellé áll a szerencse, és az első titkos 
rabszolgakaraván is elindul a Tinolok felé… 
(innentől ered a Grehkarokkal való titkos, jó 
viszony) 

Az idők során a Mozgató egyre közelebb 
került céljához, de hatalma nem növekedett 
nagymértékben. Vasvur sem érezte már fontos 
szövetségesnek, úgyhogy lassan elmaradtak a 
rabszolgaszállítmányok. A Babéraratók Háza tisztes 
mértékben gyarapodott és mérsékletes urának már a 
megfelelő utód kiválasztásán tört a feje. 

P.sz. 3641-ben egy hatalomvágyó kereskedő, 
bizonyos Draynih Curmys, aki a Babéraratók 
beszállítója volt, tudomást szerzett az elfeledett 

elátkozott vidékbéli patrónusról és egyből azon 
kezdett gondolkodni, hogy miként férkőzhetne 
kegyeibe. Mikor értesült bizonyos életerőt 
raktározó kövekről, tudta eljött az ő ideje. 
Beszerezte őket majd hengerformára alakíttatta 
és rúnákkal erősíttette meg szerkezetüket. 
Gladiátorok kiontott vérével töltötte fel a 
csodás köveket és elindult velük a Tinolok felé. 
Számításai bejöttek, mert kövei valóban erőt 
adtak a Mozgatónak, aki megígérte, hogy 
támogatja és a rendszeres kő- és 
rabszolgaszállítmányokért cserébe az iskola 
vezetőjévé teszi. A szörnyetegről és Shulurról 
viszont egy szót sem szólt új kegyeltjének… 

P.sz. 3642: a dicső múltú Vasvur quissat 
meghalt és végrendeletében hű kereskedőjét, 
Draynih Curmys-t, jelölte meg utódjául, sokak 
nagy ledöbbenésére. Első dolga volt megújítani 
az elkopott titkos szerződést a Grehjarokkal. Új 
korszak kezdődött az iskola történetében, hisz 
az új gazda nem válogatott az eszközökben, ha 
a hatalom forgott kockán, márpedig nála 
mindig arra ment ki a játék, hisz a várost vezető 
Kegyesek közé vágyott, sőt még azon is túlra. 
A Babéraratók nevet is megváltoztatta a 
Curmys Házra.   

P.sz. 3654: a Mozgatónak már nem 
kellettek többé rabszolgák hisz eljutott a három 
mágikus lakattal lezárt nagy fém ketrechez. 
Kreatúráival kutattatni kezdte a tárgyakat, amik 
a kis kulcsokat rejtik és arra is rájött, hogy 
hatalmának kiteljesedéséhez régi karkötőjére 
van már csak szükség, úgyhogy külön 
energiákat fordított annak meglelésére. A 
kövek már nem hoztak újabb előrelépést, de 
meghagyta Draynih-ot, arshuri bábját a 
hasznosság illúziójában.  

Mára (P.sz. 3658) csak egy kulcsot rejtő 
tárgy és a karkötő hiányzik, de mindkettő 
tartózkodási helye ismert a Mozgató előtt: az 
apró kulcs a méltóságteljes arshuri Mat-Val 
Ház ereklyéjében lapul (amelynek feje, Zoren a 
város egyik Kegyese), míg a karkötő egy 
eldugott kicsiny faluban a hazdaloni úttól 
nyugatra. Megtette hát mindkettő irányába a 
megfelelő lépéseket… 
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Közelmúlt eseményei 
Az év elején a 40 éve fennálló 

Vérnyelő tiszteletére meghirdetik a 
Viadalok Évét. 

Több mint 5 hónapja (Álmok hava)  
Draynih-nak, aki immár 16 éve vezeti 

a Curmys Házat, tudomására jut, hogy 
bajnokjelölt korg gladiátorának, Rémisztő 
Erdall-nak az asszonya (Sidir) a városba 
tart, a korg azt hiszi mindez titokban maradt 
és majd kiszökhet nőjéhez. Draynih quissat 
viszont azt szeretné ha teljesen maga 
mögött hagyná a múltat, így felbérel egy 
csapat sangorit, hogy állítsák be 
rablótámadásnak és öljék meg a nőt. Ezt 
nagy vérveszteségek árán sikerül csak 
megtenniük. Hozzák a hírt a quissatnak és 
így persze Erdall fülébe is eljut, aki 
kénytelen magába tartani gyászát. 
Több mint 3 hónapja (Áldozat havának 7. 
napján) 

A korg lezárja múltját és gigászi 
küzdelemben legyőzi Arshur eddigi 
bajnokát, az Ogárölő Gwaddart (Istenek 
Bajnokai), dicsőséget hozva quiccertjére. 
20 napja 

Az utolsó zárópecsétes láncok is 
megérkeztek a Curmys Házba, Draynih 
megígérte, hogy kamatostul mindent 12 nap 
múlva, erről írásos szerződés is készült.   
15 napja 

Került egy igénytelen külhoni az 
egyik cellába és hat napot töltött ott, 
eközben Arheyn, a quissat mágiahasználó 
ismerőse (aki a pecséteket is be szokta 
fejezni) le-lejárt az alakhoz és betört a 
tudatába és apránként átalakította az 
emlékeit. 
10 napja 

Félszemű Dannir megegyezett az 
környék városőr osztagvezetőjével, hogy 
pont arrafelé lesz pár katonájával és elkapja 
az álrablógyilkost. 
9 napja 

A Félszemű magánakciója, amikor 
egy hasonló, de félnótás gyereket elrabol a 
déli falucskából, viszont az akció közben 

kiesik a kékköves karkötőéből (Doldzsah 
szimbólumaival ellátva) egy kő – a fiút rejtegeti egy 
pincében 3 napig 

Még aznap este elviszik az agymosott külhonit 
az adott környékre. 
8 napja 

Az ork gladiátor (Véreslábú Grakkmul) 
csatacsillagjával lemészárolja a családot, elhozza a 
pecsétes szerződést és felgyújtja a házat, majd a 
házak között felszívódik, eközben Félszemű Dannir 
összevérezi a koszlott külhoni kezeit és véres tőrrel 
útnak ereszti a közeli gyümölcsösök felé. 

Elkapják a városőrök még aznap szóra bírják 
és másnap nyilvánosan kivégzik, majd el is égetik. 
6 napja 

A Félszemű elereszti a gyereket és az a hír kap 
szárnyra, hogy ez a legyilkolt Batal Semjinn 
gyereke. A falon belüli városőrség indít vizsgálatot, 
közeli ismerősöket bevonva (pl.: kovácsmesterek). 
Draynih Curmys quissat nem habozik és le akarja 
ölni Grakkmult, aki kitör a városból (hivatalosan 
megvásárolta a szabadságát), de kétnapos hajsza 
után a Félszemű és sangori csapata utoléri és végez 
vele. 
Másnapra 

 Kiderül, hogy a talált gyermek nem is 
Munglik, így a Krajcárosok csapnak le a hirtelen 
rabszolgává fogyatékosra. 
4 napja 

A lánckovács unokaöccse, Ferot Semjinn 
délvidéki útjáról tér haza, de mikor megtudja mi 
történt megtörik és az italba meg a nőkbe temeti 
bánatát. 
1 napja 

A Félszemű titokban visszatér Véreslábú 
Grakkmul fejével  
Feloldozás havának 15. napja 

a kalandozók késő délután megérkeznek 
Arshurba. 
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Gladiátorkiképző-iskolák (Quiccert-
ek) rövid bemutatása 

Kiválasztottak Köre (9 éve) egy rivális iskolát 
tudott a feledés homályába taszítani, de Elam 
Viderra félelf quissat iskolája még csak egy bajnokot 
tudott felvésni a bronzkapura (aki egy amund volt). 
Kapui nyitva állnak szabadok előtt is, sőt nőket is 
képez. Az arshuriak gyomra ezt a kapkodó 
különcséget még nem veszi be bár törpe pajzsosát és 
félelf hálóvetőjét sokan szeretik. Azzal kérkedik, 
hogy örök barátság fűzi egy khálhoz, aki el fog jönni 
és naggyá teszi iskoláját. 

Curmys Ház (e néven 16 éve) elődje a 
legtekintélyesebb 26 évig Babéraratók néven futó 
quiccert, Draynih quissat szemléte sárba tiporta azt, 
amit Vasvur felépített, hisz nemcsak pökhendi és 
szokásdöntögető stílusával, hanem iskolája 
gladiátoraival is szúrja az arshuriak szemét. Ez mára 
csak a jómódúak szűkölő körére igaz bár nincs 
Kegyes, aki szívesen látná sorai között a tetovált 
(!!!) féltoroni kereskedőt. Kezdetben persze a nép is 
furcsán nézte goblin söpredékét és senkiházi 
gladiátorait, de ma ki ne emlékezne a részeges 
bajnokra vagy az Ogárra. Most is ővé a bajnoki cím 
Rémisztő Erdall-al és gyíklényéhez (Parázs 
Siccisegul) sem ér fel egyik hálóvető sem. Csodálják 
orkjait és egyedülálló Zagnolját. Csillaga 
üstökösként süvít, egyre magasabbra bár nem engedi 
még a Kegyeseknek sem, hogy nevükkel 
fémjelezzék gladiátorait. Állítólag már úton van 
házába egy sáskaharcos, amit a Vinisila-síkságon 
fogtak be.  

Istenek Bajnokai (24 éve) a 
hagyománytisztelet megtestesítő Arshurban, így a 
jómódú réteg régi támogatottjai. Tremv Armussil 
quissat gladiátorai nem csakhogy emberek és férfiak, 
de szépek is. Testük alakja maga a tökély és ezt 
előszeretettel mutogatják is a hölgyek legnagyobb 
örömére. A látszat itt pedig ritkán csal, hisz a közel 
negyedszázados tapasztalat és a számos bajnoki cím 
megtermi gyümölcsét. Merész módon, de ők élnek 
egyedül a mágikus tetoválások előnyével.  

 
 
 
 
 

Arshur felé 
Teljesen új csapat esetében beleszaladnak 

a Mozgató lényébe, aki épp egy tetemen 
lakmározik – küzdjenek meg vele és kerüljön 
hozzájuk a karkötő 

A Mozgató besurranó lénye 

Nagy fekete szemei világtalanok mivel 
hanghullámokkal tájékozódik, ezért az éles 
fény nem zavarja meg csak a harsány lármában 
„vakul el”. Gyors, mozgékony kisméretű lény, 
melynek kéz és lábujjai meghosszabbodtak és 
végükön hegyes karmok nőnek. Testszőrzete 
nincs, viszont a hátán a gerinc mellett 
méregmirigyek vannak. Fülét legyezőszerűen ki 
tudja nyitni és a szélén kis csonttüskék vannak. 
Koponyáján a szemöldökéből három 
csontkinövés fut a tarkójáig, szája kicsi, de 
tűhegyes fogakkal teli. Orra lapos, de széles, 
nagy orrlyukakkal és a nyakán kétoldalt vízi 
lélegzéshez alkalmas kopoltyúk is vannak. Éles, 
fülsiketítő visítást tud hallatni, amivel 
kizökkenthet bárkit a koncentrációból. A 
legszűkebb helyeken is átfér, mesterien 
lopakodik, rejtőzködik és lő köpőcsövével 
célba. Nincs zár, amelyet boszorkányos 
kézügyességével és karmaival ki ne tudna 
nyitni. 

Értékek viszonyításképp:  
Ké: 35 
Té: 45 
Vé: 115 
Cé: 35 
Kétszer támad körönte, harap (1K6 

Sp+méreg), karmol (1K6 Sp+méreg), rúg és 
előszeretettel csimpaszkodik ellenfele hátára, 
rendkívül akrobatikus, Fp: 29, Ép: 5, Asztrális 
ME: 25, Mentális ME: 35, Méregellenállás: 8, 
Pszit nem használ, intelligenciája átlagos, Erő: 
12, Gyorsaság: 21, Ügyesség: 20 

Mérge: 4. szintű izomrendszerre ható 
méreg. Azonnali hatású (k10 szegmens), rövid 
ideig ható (k6X10 perc). Hatása görcs/teljes 
végtagbénulás. 
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A Mozgató karkötője 

A varázstárgy eredete 
nagyságrendileg az ötödkorra tehető, tehát 
ennek megfelelően meglehetősen nagy 
hatalommal bír, így a szimpla utódfajok, 
nem is nagyon tudják kezelni erejét, 
ahogyan ez meg is látszott, az őt viselő 
harcoson (Bivaly). Sokkalta öregebbnek 
látszott, s az elméje is megzavarodott a 
majd 40 évnyi teher cipelésében. A 
varázstárgy elpusztítása meglehetősen 
nehéz, kizárólag hozzá értő teheti meg, 
ráadásul megfelelő hatalommal is 
rendelkezni kell, hogy az elszabaduló 
entitást kordában tudja tartani. Fontos, hogy 
a karperectől nem lehet megszabadulni, 
csak akkor ereszti el gazdáját, ha az illető 
meghal! Ha valaki puszta kézzel fogdossa, 
megérinti, azt azonnal megpróbálja uralma 
alá... hajtani, azaz Asztrál próbát köteles 
dobni. Ha elvéti, akkor mindenféle 
kecsegtető ígéreteket vetít elé, látomások 
formájában, s az áldozat így felveszi a 
karperecet (hacsak nincs aki 
megakadályozza benne). A hatalom ígérete 
azonban nem teljesen hazugság. Az a 
szerencsétlen, akit hatalmába kerít, képessé 
válik mágikus hatalmát (ha volt neki) 
nagyobb hatásfokkal használni. Ez szám 
szerint +40MP-t jelent. A bebörtönzött 
entitás cserébe folyamatosan elemészti 
viselőjét, gyakori hallucinációkat, víziókat 
küld rá, akár nappal, éber állapotban is. Ez 
okozza a végleges elváltozást az illetőn. A 
romlás nem túl gyors, hiszen az entitás nem 
közvetlen kapcsolatban van az áldozattal, a 
karperecbe van börtönözve, s az a csatorna 
kettejük között. Ha a karperecet 
megsemmisítik, akkor az alábbi entitás 
szabadul el, megfelelő védművek 
hiányában. 

 
 
 
 
 
 

Aqrixagril (asztrális síkúr) 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Intelligencia: kimagasló  
Érzékelés: 200 
Sebesség: 60 
Támadás: Asztráltest (a karperecen keresztül 

minden 7 évben 1-el csökkenti az Asztrál 
képességet véglegesen) végleges elpusztítása. 

Pszi: 200 
ME: 80+200 
Asztrál: 80 
Max Tp: 120.000 
Asztrális osztály: síkúr  

 

Megismerkedés a tetováló mesterrel 
Az előző kalandot teljesítő és új csapat esetén 

is a következő jelenet, hogy találkoznak egy jómódú 
arshuri tetováló mesterrel, Angdar Ruelad-al, aki 
szívesen veszi ha csatlakoznak a városig hozzá a 
kalandozók. 

Lehengerlő modorú elhízott, kék szemű 
Angdar, egy szekéren utazik és rabszolgák meg 
zsoldosok veszik körül – már itt láthatják az arshuri 
rabszolga-tetoválásokat és a jómódú mester 
nyakdíszét. Angdar szakálla és haja kencéktől 
illatozik és valami anyaggal sajátos alakúra vannak 
merevítve. Ujjain semmi ékszer, sőt kesztyűben 
tartja, mert ezekkel alkot. 

Szívesen mesél a városbeli szokásokról 
(persze nem fecseg ki mindent, legyen ez egy rendes 
párbeszéd!) és közben puhatolózik, hogy mire 
használhatók a kalandozók, azt is elmondja, ha 
kérdik, hogy ő tetoválással foglalkozik és 
alapanyagokért járt Hazdalonban. 

Valójában ő Carla tel Ardam (szárnyas 
csatabárd; „Haragom lángja emésszen”) egyik 
legkörmönfontabb embere, a szerepcserék és álruhák 
mestere, már négy éve tetszeleg tetoválómesterként. 
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Belépés Külső-Arshurba  
Amikor befutnak a Karavánok Terére, már 

késő délután van, de itt a nyüzsgés a nap hevének 
hanyatlásával csak egyre emelkedik. Már 
megláthatják a nagy vízvezeték árkádjait, feltűnik 
nekik a vörös kő általános használata, feltűnnek 
láncra fűzött rabszolgák vagy akár állatbefogók 
ketrecei. 

Angdar Ruelad szekerét (csak bérelt volt az 
útra) lerakodják és ő átül egy hordszékbe (van ilyen 
szolgáltatás Arshurban), megmutatja nekik a 
hatalmas, Lángsörényűhöz címzett tavernát (a 
kalandozók már nagyon vágynak főtt ételre), hogy 
ott érdemes megszállni és úgy ne távozzanak a 
városból, hogy nem néztek meg egy gladiátor-
viadalt. Ezután Carla Kegyeshez vezet az útja, aki 
Arkat Syrl (kardos bástyák, „Álmokon szárnyalva 
túl”), a Vesézők eunuch vezetői és több jómódú 
bevonásával elhatározzák, hogy felhasználják ügyeik 
érdekében a kalandozókat, először egy régi kedves 
család lemészárlásának az ügyében.   

A Lángsörényűhöz címzett tavernában 

Hatalmas, négyemeletes épület kiemelkedik 
környezetéből, vörös köveiben vegyül egy-egy 
mohamárvány kocka az ajtók vagy ablakok felett. 
Cégére egy kovácsoltvas démoni lófej, aminek 
valódi lánggal ég a sörénye és a szeme. Belépve a fő 
ivórészbe kiderül, hogy az közel azonos a nagy 
alapterülettel és a négy szint körfolyosóiról ki lehet 
könyökölni egyfajta galériaként, aminek a teteje 
csak könnyed vászonokkal van fedve. Így az ivó 
impozáns pultja középen helyezkedik el, oldalt 
körbe meg árkádok alatt vannak az asztalok. 
Feltűnik, hogy viszonylag sok macska lófrál az 
székek között. 

Középen a pultban több rabszolga is végzi a 
kiszolgálást és vannak, akik az asztalok között 
sürögnek az ételekkel, üres kancsókkal stb. Itt 
mindenért egyből kell fizetni, kivéve a törzsasztalok 
vendégeinek. Az egyik törzsasztalnál hahotázik a 
taverna tulajdonosa, barátai körében. Ulkad Draffon 
harsány, alacsony figura, aki jó erőben van, de 
amikor feláll látszik, hogy sántít (régen megtaposta 
egy vadló). Arcán egy vörös bibircsók vonja magára 
a figyelmet, fogai nem túl ápoltak és ő is visel a 
nyakában valami egyszerűbb nyakdíszt. 

A berendezés puritán, a falakon lovak 
koponyái, nyergek, lószerszámok láthatók, és a 
döngölt padló szalmával van felszórva. Vannak 
felállított táblák, hogy űzhessék a vidéken 
kedvelt toroni táblásjátékot, az ashabot. Ami 
különleges, hogy néhol még nagy vaskarikák is 
lógnak a falon (a szobákban is) és egyikhez-
másikhoz rabszolgák is vannak láncolva. 

A szobák egyszerűek, de tiszták és az 
ágyak szalmái sem áporodottak, nincsenek 
kártevők sem. Az árak alacsonyak, szerény az 
italválaszték, de jó minőségű, viszont az étel 
nem a legjobb és nem túl nagyok az adagok. A 
fogadó zajos a sok idegen beszédtől, látszik, 
hogy elsősorban az úton lévők pihenőhelye és 
időnként szajhák is megjelennek. A nagy 
nyüzsgést persze kihasználják az alvilági 
alakok is, ki találkozásra, ki zsebtolvajlásra. A 
részeg verekedőket hamar kipenderítik, a 
helyiek, de a komolyabb ügyekben a 
legközelebbi veremaréna felé veszik az irányt, 
ezt hamar megtanulják az idegenek is. 

Kiderül, hogy holnap napnyugta előtt két 
órával, erőpróbát tartanak a tulaj betöretlen 
lovain, aki legtovább fent marad egy lovon az 
jutalomra számíthat. 

Még aznap érkezik hozzájuk egy futárfiú, 
aki azt az üzenetet, hozza Angdar Ruelad-tól, 
hogy másnak reggelire szívesen látja a csapatot 
a Negédes Fügék Házában a Húspiac melletti 
téren. 

A Negédes Fügék Háza  

(a térképen áfiumbarlangként) 

Útközben, ahogy vágnak ár a Karavánok 
Terén, látnak parádézó szépfiú gladiátorokat az 
Isteneik Bajnokaiból (karjaikon a 
rovásbillogok!), templomukba igyekvő dzsad 
papokat. A Húspiac véres és büdös, de vannak 
kifőzdék is, a közelben áll egy magas épület a 
Nyerő Lépés nevű kockaház és ide hallatszanak 
a Mennydörgés Aréna (egyszer valakit egy 
villám sújtott itt agyon a derült égből küzdelem 
közben) hangjai. 

A Negédes Fügék Háza előtti téren vág 
keresztül a vízvezeték egy szakasza és az 
azalatt átvágó kapuk egyikében egy nagy 
szobor (egy ledér asszony gyümölcsökkel) áll. 
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Az épület gyakorlatilag egy áfiumbarlang, 
de úgy alakítottak ki, hogy vannak benne 
medencék és igyekeznek minden igényt 
kielégíteni. Emiatt helységei különböző 
bódító szerek illatától terhesek és gyakori a 
meztelen nők és férfiak látványa. 

Angdar mester egy külön helységben 
fogadja őket és étellel, itallal, mákonnyal 
kínálja őket, sőt akár lányokkal, fiúkkal. 
Angdar „megtörve” előadja, hogy most, 
hogy hazaért értesült róla, hogy 8 napja 
milyen tragédia történt egy kedves 
lánckovács barátjával, Batal Semjinn-el és 
családjával (Relissa asszony, Munglik a 
kisfiúk és 3 rabszolga). A Karavánok 
Terének túl felén a Kiválasztottak Köre 
gladiátoriskolától jobbra nyíló utcában 
rablógyilkosság áldozatai lettek és még a 
házat is rájuk gyújtották. A mestert 
nyugtalanítja, hogy túl könnyen akadtak a 
rablógyilkos nyomára és, hogy túl hamar 
mondtak felette ítéletet. 

Arra kéri a karaktereket, persze nem 
ingyért, hogy járják körbe az ügyet és 
derítsék ki mi történt valójában. 

Nyomozás 

Városőröktől 

Osztaguk pár tagjával vezetőjük 
(Natarl Armoun) tanácsára mentek aznap a 
Lila Orrszarvú Barlangjába (pedig ők a 
Húspiac környékén szolgálnak és ott is 
járnak mulatni) és aznap nagyon nagylelkű 
volt. Egyszer kiment a friss levegőre és úgy 
rohant vissza, hogy ég egy ház a szomszéd 
utcában. Kissé bódultan, de odavonultunk. 
A környékbeliek hamar az oltáshoz láttak és 
hallottuk, hogy érkeznek a vízfakasztók is, 
viszont észrevettünk egy, a gyümölcsösök 
felé rohanó alakot. Elkaptuk a félrészeg, 
véreskezű és -tőrű alakot (külhoni senki), 
akit Natarl egyből a saját körletünkbe vitt és 
vallatni kezdett. Hamar vallott és kiderült, 
hogy nem tudott ellenállni a kifosztott és 
leölt háziak pálinkájának, de véletlen 
felborult a mécsessel meggyújtva a kiömlött 
szeszt… 

A városőr osztag vezetője (Natarl Armoun) 
csak akkor vall, hogy a fülest a Félszeműtől kapta, 
ha durván megkínozzák, olyat ígérnek neki, amit 
nem tud visszautasítani vagy valahogy megzsarolják 
pl.: családjával – bizonyos helyeken tudhatnak az 
osztagvezető kétes ügyeiről, akár láthatták is, hogy 
kb. 10 napja találkozott Félszeművel és tűzről 
suttogtak. 

Helyszínen 

A Semjinn ház csak félig-meddig égett ki így 
kutakodhatnak jó pár szobában, amik persze tele 
vannak égett törmelékekkel. Veszélyes is kutakodni, 
mert beszakadhat alattuk a padló vagy rájuk 
szakadhat valami. Ha kitartóak, egy titkos 
falmélyedésben megtalálhatják a könyvelés egy 
részét. Ebben ráakadhatnak a sok-sok tétel között 
több kifizetetlenre (kb. egy hónapja gyűlt 
aggasztóvá), amik egy monogram (D.C.) alatt 
futnak, sőt az egyik ilyen tételhez (az utolsó 
kifizetetlen tétel is ebből rengeteg, megfigyelhető, 
hogy ennek növelte az árát is) egy kis rajzra, amiből 
egy mágiákban jártas egyén kitalálhatja, hogy egy 
zárópecsét alapja. 

Szomszédság 

Egy félénk kislány hallhatott furcsa hangokat 
és utána látott egy robosztus csuklyás alakot amint 
eltűnt a házak között, kezében egy nagy hegyes 
csillaggal, egy pletykás öregasszony találkozott az 4 
napja megérkező rokonnal (Ferot Semjinn), aki egy 
dzsad szajhával jött és nagyon összetört a hír 
hallatán. 

Kovácsmesterek 

Beszélnek arról milyen tisztességes volt Batal 
Semjinn és, hogy milyen kiválóan és fáradhatatlanul 
dolgozott Relissáért és egyetlen gyermekükért, sose 
mulatott velük, majd a legközelebbi barát elmeséli, 
hogy őt kérték fel, 6 napja, hogy nézzen meg a déli 
úton talált koszos félbolond fiút, hogy ő-e a 
lánckovács fia. Viszont ő egyértelműen látta, hogy 
nem Munglik az, valószínűleg az óta el is adták a 
városőrök az árvát. (akit egyébként a Krajcárosok 
vettek meg és megkezdték kiképzését) 
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Gyerekét kereső anya 

Arshurtól délre fekszik egy kis falu, a 
Félszemű innen szerezte be a gyereket, akiről azt 
hitték a meggyilkolt Batal fia, Munglik Semjinn. Az 
ő anyja kérdezősködik a városban és esetleg 
belefuthat a kalandozókba. 9 napja tűnt el a fiúcska, 
úgy sejti elrabolhatták, mert patanyomokat találtak a 
helyen, ahol játszott és egy kis kék kavicsot furcsa 
vésettel. 

Lila Orrszarvú Barlangja 

Hagyományos párnás áfiumbarlang, ahol csak 
annyit tudnak, hogy az osztagvezető még sosem járt 
itt csak 9 napja először, akkor szólt, hogy másnap 
érkezik pár barátjával és, hogy szolgálják ki őket 
rendesen. Natarl Armoun viszont azt kérte, hogy az 
ő italai és szerei ne legyenek ártalmasak. 

Dzsadbazár környéke 

Ha nyomoznak itt a rokon (Ferot Semjinn) 
után, akkor kiderül, hogy 4 napja csak iszik és 
kurvázik, így ingázik a Szomjas Kufár Fogadó és a 
Tüskétlen Rózsák Hona között. Most épp egy 
rózsaszál combjai közé temetkezve találják. Ha 
lelket lehelnek belé, akkor egyrészt kiderül, hogy 
Batal unokabátyja sohasem ivott egy kortyot sem és 
küldött neki egy aggodalmas levelet kb. egy 
hónapja, hogy úgy fest rossz emberrel kezdett, túl 
kapzsi volt (növelte a különleges pecsét árát, 
zsarolta, hogy elkotyogja egyes helyeken) és szerinte 
ez az alak képes akár végezni is vele ezek miatt. 

Alvilág 

tipikus jolly-joker, hisz a városban három 
szervezet is tevékenykedik, a belső városban a 
Jósdát vezető eunuchok által irányított (hogy mindig 
értesültek legyenek) Vesézők, a külső városban kettő 
is tevékenykedik, a főleg gyerekeket alkalmazó 
Krajcárosok (ugyanis minden gyereknél mindig van 
legalább annyi pénz, hogy „lepoharazzon” egy 
városőrt) és egy afrodiziákumok-kereskedésből 
feltört társaság, a Sangorik (a helyi ajzószerből 
eredően). Azaz ha bárhol megakad a csapat, akkor 
valahogy felveheti velük a kapcsolatot az alvilág és 
szinte bármit megtudhatnak, mocskos szívességekért 
cserébe. 

Egyébként a Sangorik kapcsolatban 
állnak Draynih Curmys quissattal, ők végeztek 
a korg asszonnyal és ők kísérték Félszeműt 
Dannirt a csatacsillagos ork gladiátor, 
Véreslábú Grakkmul levadászásakor, úgyhogy 
ha nagyon jók a játékosok még akár ezekre is 
fény derülhet pl.: az ellenséges Krajcárosok 
segítségével. 

Olajpréselők 

Ez már a 6 nappal ezelőtti esemény 
szemtanúja, amikor egy ork gladiátort kitört a 
kiképző iskolából és sebzetten loholt 
északkeletnek. Ezt egy olajprés műhely hátsó 
kertjében kapáló fickó látta. Ez az információ 
sokféleképp eljuthat a kalandozókhoz, pl.: 
egyik fogadóban csípik el a történetet, az 
olajvásár téren találkoznak a fickóval, 
valamilyen olajüzlet kapcsán esik szó róla. 

Monogram 

Itt legyen egy téves szál, egy ugyanolyan 
monogramú jómódú, Deffir Crimal, akinek sok 
rabszolgája van és nagy ültetvénye a városfaltól 
északra. 

Félszemű Dannir 

Vele kapcsolatban falakba ütköznek, 
ugyanis nincs törzshelye, ha kijár a városba azt 
se nyíltan teszi, alvilági kapcsolatai pedig 
megtanulták tisztelni, mert végtelenül kegyetlen 
alak. Annyit deríthetnek ki, hogy féldzsad a 
fickó és 6 éve közepes gladiátor volt, aki 
alattomos trükkjeiről kezdett hírhedté válni, 
amikor egy viadal kapcsán olyan maradandó 
sebeket szerzett, hogy nem léphetett többé a 
homokra. Viszont gazdája piszkos munkákat 
végző keze lett. Legyőzőjét, egy az óta 
lehanyatlott iskola bajnokát (Nőkbálványa 
Ellan) állítólag hetekig kínozta egy barlangban 
és csak aztán éheztette halálra az emberi 
roncsot… 
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Belépés Belső-Arshurba 
Ha fel akarják keresni a tetováló 

mestert, akkor be kell lépniük a városfalon 
belülre, ahol már a szigorúbbak a 
törvények. Itt már senki sem jár lovon csak 
rabszolgák hordta különböző 
alkalmatosságokon. A műhelyét a Vérnyelő 
előtti téren találják, de az ott lévő rabszolga 
a Vérnyelőbe vezeti őket, mert gazdája ott 
néz egy viadalt. 

Amikor mennek az Aréna felé, egy 
jelenetre lesznek figyelmesek, ahogy Zoren 
Mat-Val (pusztai oroszlán; „Erő, méltóság, 
hatalom”) kivégez egy rabszolgát, aki a 
főintézője volt, de pénzt sikkasztott a 
fekete-arany kereskedelemből. Kardjának 
egyetlen precíz vágásával végez az idős 
szolgával és tetemét a keselyűsárkányainak 
adja. Miközben azok marcangolják a hullát, 
ő beszédet intéz a bámészkodókhoz, 
melyben engedelmességre szólítja fel a 
város rabszolgáit. A tömegben egy 
hordszékről nézi a jelenetet egy másik 
Kegyes, Lambar Grehkar (szarvas griff; 
„Érdemünk szerint ítéltetünk”), mikor 
Zoren kiszúrja látszik, hogy haragra gerjed 
és rövidre zárva a beszédet elviharzik 
háziállataival, mindenki félrehúzódik előle. 

Az esemény háttere egyrészt, hogy a 
város Kegyesei sohasem végeztek saját 
kezűleg rabszolgáikkal, sőt sokáig 
kínoztatják őket nyilvánosan. Úgyhogy ha a 
karakterek ismernék az arshuri viszonyokat, 
akkor valójában szimpatikus lenne nekik 
Zoren Kegyes, de pont az a cél, hogy 
megutálják. Dühének oka pedig Lambar 
pökhendisége ugyanis a hordszéken ott ül 
mellette Zoren 17 éves lánya, Xrra, de 
sajnos ezzel is csak a karakterek 
ellenszenvét fokozza... 

Belépnek a Vérnyelőbe, ami 
lenyűgöző látványt nyújt, hisz ez egy 
hatalmas aréna, melyet mintha 
lesüllyesztettek volna a föld alá és csak a 
felső pár sor látszik ki, kb. 4 láb magasságot 
adva ki a felszín felé. Így a belépők 
(csekély összegért) a felső sorokban találják 
magukat, alattuk az aréna küzdőterével, 
amire egy hatalmas bronzkapu nyílik, rajta 

az eddigi bajnokok neveivel. Épp egy lebilincselő 
küzdelem folyik, ahol egy narancsvörös pikkelyes 
gyíklény (Parázs Siccisegul szigonnyal és hálóval) 
küzd egy nagy pajzsos robosztus ellenfél 
(Kerekpajzsos Candal) ellen, akinek sisakja sima, 
hogy ne akadhasson el benne a háló és rövidkard 
méretű fegyverrel támad. Itt érdemes beszélni a 
lelkes népről és a kiemelt páholy vendégeiről: Darah 
Krohuul (aranyat öntő ezüst korsó; Őrizzük az 
életet), felesége Ismyla és harmadik fiúk, Trimol, 
saját felesége társaságában. Ott ülnek a gladiátorok 
gazdái (Draynih Curmys, Tremv Armussil), Tremv 
quissat felesége, Irse is. Egy énekes zenész, aki 
Darah rabszolgája és egyéb jómódúak, pl. a szőke 
Morful Mat-Val is. 

Angdar Ruelad szívélyesen fogadja őket, bár 
ha szemfülesek elcsíphetik a vele beszélgető jómódú 
utolsó mondatát, mielőtt távozna: Hogy annak a 
rohadt Véreslábúnak is most kellett felszabadulnia, 
de hagyjuk, nem vagyok hajlandó… Amikor a 
tetováló elé tárják azt, hogy mi felé mutatnak a 
nyomok, eljátssza a hitetlenkedőt (magában azt 
mondja elégedetten: Végre megvagy te kurafi!) de 
szépen a karakterek előtt elővesz pár szóbeszédet 
(nem túl súlyosakat), amiket így kísér „Lehet, hogy 
mégis igaz lenne? Nem akarom elhinni, hisz ott ül a 
nagytiszteletű Diar Darah mellett.” Továbbá mímeli 
a bizonytalant, de hagyja magát meggyőzni, hogy a 
karakterek jussanak be az iskolába és szimatoljanak 
körül. Szóval Angdar nem hergeli a karaktereket 
(nem oszt meg olyan dolgokat velük, ami 
befeketítené az iskola vezetőjét) inkább úgy adja elő, 
hogy talán nem kéne beleütnie az orrát (persze azt 
reméli ezzel még jobban felkelti a karakterek 
kíváncsiságát).  

A küzdelmet érdemes látványosan előadni, sőt, 
amikor beszélgetnek a mesterrel néha befűzni egy-
egy mozzanatot a harcból, tömeg vagy a páholy 
reakcióit. Persze a tetováló is néha felszisszent, sőt 
eljátssza, hogy a gyíkemberre tett. Amikor nyer 
Parázs Siccisegul akkor csak visszafogottan örül, 
inkább gondterheltnek tűnik. A páholyban pedig 
Darah Kegyes kegyelmet ad a legyőzöttnek a snil 
gazdáját, Draynih quissatot teljesen kiakasztva ezzel, 
aki dúlva-fúlva távozik, míg az elleniskola vezetője 
elégedetten mosolyog és hajbókol. 

A tetoválómester a csapat távozásával azonnal 
szalaszt egy emberért, akit üzen a Vesézőknek, hogy 
jó pénzért gyorsan szervezzenek be egy készséges 
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informátort a karaktereknek, aki kellőképp befeketíti 
Draynih Curmys személyét. 

Tehát ha a kalandozók ez utánra hagytak 
valami nyomozást, akkor „zsenialitásuknak hála” 
rátalálnak egy nyomorultra (akár ki is menthetik egy 
szituációból), aki sok csúnyaságot mesél a vezetőről. 
Ha nem nyomozgatnak, akkor szimplán a fogadóba 
lehet valaki készséges, aki már járt abban az 
iskolában. A Vesézők igen profi kémhálózattal 
rendelkeznek, és kiváló kapcsolatokat ápolnak 
Kobrákkal, úgyhogy bármilyen jelenetet meg tudnak 
rendezni. 

Bejutás a gladiátor-iskolába  
(Curmys Ház) 

Pár példa a bejutásra 

• Kifigyelik milyen rendszeres szállítmányok 
mennek az iskolába és bekerülnek az egyik 
szállító brigádba;  

• Hivatalosnak látszó papírokkal érkeznek mint, 
akik szívesen támogatnák az iskolát;  

• Belopóznak (bár az iskola őrei között akadhat 
pár különleges darab, akár vadállatok is, hisz 
ellentétben a szokásokkal a vezető is itt él);  

Nem minden szolga vagy őr van éjjel-nappal 
az iskolában, hisz kisebb ügyeket időnként 
intézhetnek a városban, ők esetleg közvetíthetnek; 
sőt a gladiátorokat viszik viadalokra is 

Kideríthető dolgok 

Félszemű adósága a Véreslábú felé, jómódú 
hölgyek járnak ide perverz örömökért, Grakkmul 
fegyvere a csatacsillag volt, az ork minden búcsú 
nélkül tűnt el 6 napja, az egyik szolga tanúja volt 
Véreslábú Grakkmul kitörésének, Félszemű Dannir 
karkötőjéből hiányzik egy kék kövecske, kb. 15 
napja hoztak egy igénytelen külhonit, aki 6 napig 
volt az egyik cellában és a gazda furcsa vendége járt 
le hozzá. 

Fontos, hogy már itt megismerjenek és 
megszeressenek egy szerencsétlen sorsú 
szolgálóleányt, hogy később majd könnyen 
higgyenek neki. 

Rémisztő Erdall megbízása 

Az aktuális bajnok, egy korg, sokrétű 
gladiátor, akinek az utolsó szalmaszál az 
asszonya, Sidir volt, aki még képes volt eljönni 
Arshurba is, de mielőtt elérte volna várost 
rablók végeztek vele (több mint 5 hónapja). 
Kéri, hogy járjanak utána az ügynek. Háttér: a 
vezető ezt a munkát is a Sangorikkal végeztette, 
bár ez igen nagy vérveszteségekkel (a nő 
többüket magával vitte a halálba), amit ki is 
használtak a Krajcárosok. Szemtanúk nem 
voltak, de volt egy hírhozó, aki kivallatható 
meg a Krajcárosok elbeszéléséből is kiderülhet 
a valóság. 

 
Ezekből összeállhat a kép, ami Félszemű 

Dannir és Draynih Curmys quissat bűnösségét 
igazolja, sőt azt, hogy egy gátlástalan alak, ha 
ezt tudatják a tetoválómesterrel, akkor van 
VÉGE a kalandnak! 

Következő kaland bevezetése 
Ezeken kívül ha a tények Véreslábú 

Grakkmul barátai és Rémisztő Erdall fülébe 
jutnak, akkor küszöbön fog állni a lázadás, ami 
Carla tel Ardamnak is a célja, persze a 
gladiátorok csak a gazdájukat mészárolják le, a 
várost ne forgassák fel. Ha mégis balul 
sülnének el a dolgok, a gladiátorok és a 
kalandozók beáldozhatók… 

+ Hangulatkeltés a városhoz 

• Részvétel a lángsörényű meglovagláson. 
• Egy igazi rabszolgavásáron ott lenni, úgyis 

nemrég hoztak a nomádok „utánpótlást”. 
• Belekeveredni egy verempárbajba. 
• Látni méregtől átitatott őrjöngő 

rabszolgákat.  
• Megismerni a helyi jellegzetességeket pl.: 

barlangi sör, márványtök. 
• Kereskedelem kapcsán látni a tel Ardam és 

Syrl házakat 
• Tudni a másik két gladiátor-iskoláról is. 
• A mohamárvány megjelenítése.   
• Lámpagyújtogatók. 
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Arshur városa 

Történelem 

Kezdeti időkben snil befolyási övezet. 
P.e. 17000-3631: Rualan 

tartományként a Kyr Császárság virágzó 
területe. 

P.e. 3631-3012: Orkok lakta vidék, 
nagyszabású véres csaták helyszíne, az 
Elátkozott Vidék kisugárzása által 
megrontott föld. 

P.e. 3012-2985: A Kyr Császárság 
végső pusztulásáig káosz uralta terület. 

P.e. 2985-P.sz. 1024: Kyr 
menekültek áradata vonul át a vidéken, nem 
telepednek le. 

A kyr iga alól felszabaduló nomádok 
csatározásainak színhelye. 

Az északi viszonyok és a Godorai 
Birodalom stabilizálódása után újraindul a 
kereskedelem a területen keresztül és védett 
karavánpihenők kezdenek kialakulni. 

P.e. 700: Ryeki és dawai menekültek 
vándorlása délnek és letelepedése a 
vidéken, Arshur városát etájt alapítják és 
kezdettől jó viszonyt ápolnak a Godorai 
Birodalommal. 

P.sz. 400: Toron megerősödése 
fellendíti a kereskedelmet és toroni 
telepesek várossá bővítik egyik 
karavánpihenőjüket, majd elnevezik 
Hazdalonnak, a kezdetben erős szálak az 
anyaországhoz egyre vékonyodtak és majd 
Abaszisz lére jöttével (P.sz. 2000 tájt) el is 
szakadtak. 

P.sz. 900: A délről jövő új vallás, a 
pyarroni, inkább Arshur városában terjedt el 

P.sz. 1024: A Godorai Birodalom 
szétesésével több kisebb városállam próbál 
felemelkedni vidéken, de nem érhettek fel 
az akkor már stabil két város erejéhez, 
viszont a torzsalkodás és nagyravágyás 
Arshur és Hazdalon falai között is felütötte 
a fejét. 

P.sz. 1196: A délről új hazát kereső 
elfek már csatákban meggyötört népet és 
gyűlölködő vezetőket találtak a területen, 
majd nyugat felé fordultak, hogy 
megalapítsák Sirenart. 

P.sz. 2000: A két városállam öldöklő 
küzdelme eldőlni látszott, hisz Arshur leigázta 
Hazdalont, vezetői kivégezte és népét fogságba 
vetette, viszont a hazdaloni vezetők egy 
leszármazottja nomád törzseknél lelt menedékre és 
negyed század alatt hordává egyesítette a törzseket, 
lerohanták Arshur gőgös városát és a földdel tették 
egyenlővé, majd felszabadított népével az örökös 
újjászervezte Hazdalont és szövetséget kötött a 
nomádokkal, ami a népek keveredését is 
eredményezte. 

P.sz 2500 tájt: Belviszály dúlt Hazdalonban, 
minek eredményeként több nemesi család hagyta el 
teljes házanépével és vagyonával a városállamot, 
majd újraalapították Arshurt. A belviszályok egyik 
oka a rabszolgatartás és a nomádokhoz való 
hozzáállás volt. Arshur újraalapítói a rabszolgatartás 
mellett és a nomádokkal való kereskedelem mellett 
voltak. Míg a hazdaloniak nagy része a pyarroni 
vallás végletekig megtartását és a nomádok 
megtérítését tűzte ki célul. 

Psz. 2676 A nagy arshuri vízvezeték 
felépítésének vége. Ekkor alapozza meg a Krohuul 
család máig tartó hatalmát. 

Az elmúlt több mint 1000 év alatt az új Arshur 
töretlenül fejlődött (már több mint 15000 fősre nőtt), 
remek kapcsolatokat ápol Sattil és Abseron 
városaival, sőt Erionnal is, míg Hazdalon (35000 
fős) megtorpanni látszik, hisz a Zászlóháborúk az 
abasziszi kapcsolatok miatt negatíve érintették sőt a 
magasföldről is érkeztek barbár támadások, tán 
arshuri ösztönzésre… 

P.sz. 3590: Chei vándorló ilanoriaival is a 
hazdaloniaknak gyűlt meg a baja, sőt vezetőik is 
hibáztak az etikettben Cheivel szemben, bár 
tettlegességre állítólag nem került sors, súlyos 
jóvátételt kellett fizetniük a csikósoknak, az 
arshuriak nagy megelégedésére… 

JELEN: P.sz. 3658  

Lélekszám: 15000-20000 fő 

Vízhálózat 

A föld mélyén húzódó tavas barlangok vizét 
hozzák a felszínre és aquaduktok segítségével 
juttatják el a város különböző pontjaira. A víz 
felszínre hozását és tisztaságát az újraalapítás óta 
ugyanaz a család biztosítja. Szerepük 
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kulcsfontosságú, úgyhogy a város politikáján felül 
állnak. A mindenkori családfőnek kijár a 
Vízfakasztó cím. 

Építőanyagok  

Vörös kő (roddirit) 
A kereskedelmi útvonal névadója igen nagy 

mennyiségben lelhető fel Arshur környékén. A 
bányász és kőfaragó nemzettségek a régi Arshur 
hírnevét alapozták meg, de ez már a múlté. Mára 
ugyan a közeli bányák kimerültek, de a 
távolabbiakban továbbra is fejthető a vörös kő, 
bányászása viszont rabszolgamunkává silányult. A 
legenda szerint a követ a kyrek által leölt orkok és 
más káosz-bestiák vére festette vörösre a 
Káoszkorban, ezért aki Roddirit falak között tölti az 
éjszakát, azt a múlt dicsősége megvédi a jelen 
káoszától - valószínű, hogy ezt a hiedelmet a Vörös 
út első karavánpihenőinek tulajdonosai terjesztették 
el. 
Mohamárvány (rulinit) 

Az új Arshur vagyonban versengő nemessége 
odáig is elment, hogy a Tinolok északi 
nyúlványaiból bányásztasson magának különleges, 
zöld erezetű követ, melyből hivalkodó palotáikat 
építik. Noha a márványhoz csak kinézetében van 
köze. A Rulinit elnevezés a kyr káosszal átszőtt 
kifejezésből származik. Különös tulajdonsága - 
egyedi megjelenésén kívül, hogy különös módon 
taszítja a mágiát, ahol nagy mennyiségben található, 
ott a különböző varázslatok akár 3E-t is veszíthetnek 
erejükből. Igaz ez a beléjük karcolt jelekre is, emiatt 
a Rulinit építményeket igen nehéz mágikus 
védelemmel ellátni, ám rendelkeznek egyfajta 
természetes védelemmel. Értelemszerűen a 
mágiában jártas és azt alkalmazók körében nem 
nézik jó szemmel, mint építőanyagot.  

Vermek 

Arshur alatt a víz évezredek óta végzi áldásos 
munkáját, így több olyan járat is van, amely már 
száraz, így ideális pincék, de akár lakhelyek 
kialakítására is. Ezek mellett a sokéves 
bányásztevékenység nyomai is fellelhetők, bár a 
kimerült vermek sem állnak kihasználatlanul. 
Hatalmas raktárakként, piacokként vagy akár 
arénákként szolgálják a várost. A veremarénák 
szerepe egyre fontosabb lett a rabszolga-

kereskedelem fellendülésével, így mára 
nemcsak állatviadalok helyszínei, de a városiak 
is ezekben intézik el nézeteltéréseiket. Több 
mint negyven éve földrengés sújtotta a vidéket 
és nagy kráter keletkezett Arshurban, de a 
nemesek hamar felocsúdtak és világraszóló 
arénát, a Vérnyelőt alakították ki belőle. 
Mostanra az itt rendezett viadalok messze 
földön híresek, nemkülönben a városban 
képzett gladiátor-rabszolgák. 

Karavánpihenő 

Arshur a kezdetektől fogva karavánok 
megállóhelye, kiindulópontja és végállomása, 
ezért külön városrész alakult ki a társzekerek 
biztonságos tárolására, az állatok pihentetésére, 
ellátására és a kereskedők, kísérőik igényeinek 
kielégítésére. Ez a negyed konkrétan a Vörös út 
mentén alakult ki és viszonylag elkülönül a 
várostól. Védelmét külön városőr osztag 
biztosítja, amely a nemesi testőrséget alkotó 
osztag után a legtapasztaltabb, hisz az 
állandóan változó sokadalomban csak jól 
képzett harcosok tudják biztosítani a rendet. 

Legáltalánosabb fizetőeszköz a godorai 
dénár (helyben nem vernek pénzt!), de nincs 
olyan ynevi érme, amit ne lehetne beváltani. 

Arshuri lángsörényű 

A régi Arshur egyik nemes hagyománya 
átvészelte az idők viharait, így a szavannai 
vadlovak háziasítása és tenyésztése ma is 
megbecsült foglalkozás. Elsősorban 
teherbírásra és igavonásra nemesítik őket, de 
időnként hátaslóként is alkalmazzák 
(elsősorban a pusztai nomádok) eme alacsony 
marmagasságú, szívós lovakat. A betöretlen 
lángsörényű megülése igazi férfi erőpróba az 
arshuri lovászok körében. 

Az Arshuri lángsörényűként híresültek el 
a dús, gyakran sárga-vörös sörényű lovak. A 
nomádok - kevésszer megemlített, ám 
kifejezetten sárgás szemük okán 
kígyószeműnek (Kündari) nevezik.  
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Értékei 
 

Arshuri lángsörényű 
Lépés 7 
Ügetés 22 
Könnyű vágta 45 
Vágta 70 
Vihető teher 110 
Max. teher 170 
Napi táv 100 

 
A ló nehezen idomítható, a Ló 

minősége táblázatból -1 a dobáshoz 
(esetében a 4-es érték három rossz szokást 
jelent, majd a táblázat következő sora él, a 
"gebe" rész nem dobható ki). Nehezen tűri a 
fogságot, gazdái akkor járnak jól, ha hosszú 
szárra engedik, sőt, hagyják szabadon 
legelészni, az idomított lángsörényű, bár 
fegyelmezetlen, ösztönösen a "ménes" 
közelében marad, ritka a szökött ló. Egyedi 
tulajdonságai: Sebessége csak 140, ám jól 
terhelhető; Harcias, +5Té, +5 Vé; Ép: 35, 
Fp: 55; Méregellenállás: 5. 

 

Rabszolga kereskedelem 

Új Arshur vezetői még Hazdalonban 
felismerték milyen lehetőségek váltak 
elérhetővé a Vörösút biztonságossá 
tételével. Ugyanis a vidék Észak-Ynev és 
Dél-Ynev civilizációi közötti területen 
fekszik, ahová semmilyen hatalom nem 

tudott tartós befolyást kiterjeszteni több mint 2000 
éve. Az abasziszi rabszolgakufároknak szüksége volt 
egy közvetítőre, hisz nekik a Godorai-tenger kikötői 
már túl távol esnek. Hazdalon vezetőinek nagyobb 
része viszont a pyarroni útra akart térni, így elvetette 
eme számukra kétes üzlet lehetőségét. Egyes 
családfők viszont vállalták a kockázatot és az elmúlt 
ezer évben sikerült is megszilárdítaniuk új városuk 
hatalmát. Mára nemcsak a közvetítő szerepből jön a 
haszon, hanem a helyben képzett gladiátor-
rabszolgákból és a keletről és nyugatról nomád 
kompániák által szállított rabszolgákból is. Az 
üzletet a városon kívül, a Kürtök Mezején ütik 
nyélbe. 

Rabszolgaság jelei 

Arshur szabadjai között a különféle 
nyakpántok jelzik a rangokat, a Kegyesek túldíszített 
„nyakörvekkel” különböztetik meg magukat. A 
rabszolgák semmiféle nyakbavalót sem viselhetnek, 
ugyanakkor nyakukon tetoválások jelzik alárendelt 
mivoltukat. Rengeteg szimbólum alakult ki az évek 
során és olykor divathóbort fut végig a városon, 
ezért nincs egységesség, de egy igazi arshurinak így 
is beszédesek a nyakat körülölelő jelek. A tetoválás 
művészetét igen magas szinten űzik a mesterek, hisz 
a szabadok sokszor egymással versengenek 
rabszolga-tetoválásokban. Ugyanis az arshuri 
polgárok magukra sosem tetoválnának (egy szabad 
teste legyen makulátlan!), helyette ékszerekben, 
ruházkodásban és hajviseletben divatoznak. 

Külön kell beszélnünk a billogokról, amik a 
kitartás és fájdalomtűrés jelképei, így azokat csak a 
harcra szánt rabszolgák (testőrök, gladiátorok) 
érdemelhetik ki. Ennek is megvan a maga 
szimbólumrendszere, ami viszont igen egységes és 
beszédes a rovásokat ismerők előtt. Ekképpen az 
igazi harcedzett, sok viadalt megélt gladiátor-
rabszolgák ismérve a szinte mindkét kart vállig 
beborító billogok sora. Az utóbbi időben sokan a 
sogronitákat kérik fel a billogozásra, akik így új 
jövedelemforráshoz jutottak.   

A fekete arany 

A családok már a kezdeti időkben kacsingattak 
a Tinolok hegyláncai felé, így több expedíciót is 
indítottak. Az egyik ilyen úton fedezték fel ezt a 
rendkívül tüskés növényt, aminek nagyméretű 
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terméseiből kiváló olajat lehet kisajtolni. Az 
egyetlen probléma, hogy a tüskékben méreganyag 
rejlik, és nem lehet úgy szüretelni, hogy ne sértse 
meg a bőrt. A pénzéhes vezetőket ez nem riasztotta 
el és nagy ültetvényeket telepítettek Arshur 
határában. Azóta világossá vált, hogy a méreganyag 
3-4 évig halmozódik a szervezetben, mialatt a 
betakarító rabszolga egyre agresszívabbá válik, majd 
teljesen kezelhetetlen őrjöngő válik belőle, 
elfeketedett szemekkel és fekete sebhelyek 
tömegével a karjaikon. Szokássá vált, hogy ezen 
elvakult rabszolgákat a viadalokon töltelékként 
küldik a homokra. Természetesen a helyi 
méregkeverők ismerik a besűrítés módját. 

Gorley Sanqirra (Fekete-arany) 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Füves szavannák (6), Dél-Vinisila 
Élőhely: szavannák 
Magasság: 1,5-2 láb 
Méreg: tüskékben 
Magítélés: vegyes, hasznos, vad 
Hasznosítás: olaj, méreg 
Érték: - 

A kyr időkben Feketevérűként hívták ezt a 
gyakori bokorfajtát. Élőhelye a füves szavannák, a 
Vinisila síkság déli területétől egészen a Kwyn'Lior 
alföld keleti végéig gyakori növény, az alacsony 
dombságokra is felmerészkedik. Hatalmas, zárt 
telepeket alkot, amelyek igencsak megnehezítik a 
pusztai élőlények napjait.  

A mára csak Fekete-aranyként nevezett bokor 
másfél, két láb magasra nő, ágai ritkán vastagabbak 
két férfiujjnál, és kaotikusan csavarodnak egymásba. 
Vékony kérge szürkés színű, fája halványsárga, 
erezete vöröses. Apró levelei hegyes tojás alakúak, 
kis fürtökben nőnek, tövükben jellegzetesen három 
tövissel. Az egész növény tövissel gazdagon borított. 
Apró szirmú virága a halványsárgától a vörösig 
változik, termője azonban mindig fekete. Termése 
fekete héjú, lédús bogyó, amely akár kisebb ökölnyi 
nagyságúra is megnő, ehetetlenül keserű húsa 
azonban értékes olajat rejt. Évente kétszer is 
virágzik, a kétszikű növényt rovarok porozzák be. 

Egy régi legenda szerint megtisztítja a földet a 
romlástól, ugyanis a káros hatásokat magába szívja, 
és töviseiben tárolja, ami kérdéses lehet, az azonban 
bizonyos, hogy a növény tövisei mérget rejtenek. A 

növény más része, így termése is mentes ettől, 
ám töviseiben gazdagon található a méregből, 
ami lappangó hatású (2K6 hét), idegrendszerre 
ható, ötödik szintű méreg, ami agresszív 
viselkedést és csökkent szellemi szintet és az 
egészség meggyengülését okozza, az ellenálló 
szervezet csupán az agresszió növekedését 
szenvedi el. (A vétés nagyságának megfelelő - 
Asztrál, - Egészség, -Intelligencia vagy vétés 
nagyságának megfelelő - Asztrál). A méregből 
igen kis mennyiség található a tüskékben, ám 
mivel az nagyon nehezen ürül ki a szervezetből, 
több év alatt, lassan, bár könnyen halmozódik. 
(átlag kettőszáz szúrás után hat, és minden száz 
szúrás +1-el növeli erősségét). Ez szinte csak a 
szüretelést végző rabszolgákra veszélyes. A 
mérgezésnek fizikai jelei is vannak, jellemző a 
vér fokozatos megfeketedése, ami a szemen 
látszik leginkább. Hatása közepes ideig, K6 
óráig tart. 

Mérge mellett természetesen olaját is 
hasznosítják, ami könnyen kinyerhető és 
kiválóan ég. A hatalmas szavannai bozóttüzek 
sem a Fekete-arany telepeken halnak el… A 
nagy, fekete bogyókat kézzel - és nehézsége 
illetve veszélyei miatt legtöbbször 
rabszolgákkal - szüretelik, és egyszerű 
présekben nyerik ki a sötétsárga színű, híg 
olajat. Világításhoz használják, bár egyesek 
izomlazító tulajdonságaira esküsznek. A fa 
remekül felszívja, így a fekete arannyal kezelt 
fa könnyen és gyorsan ég, gyújtósnak is kiváló.  

Mérgét is hasznosítják, megfelelő 
sűrítéssel készül belőle a sangory nevű 
ajzószer. 

A növény nagy tömegben nő a pusztákon, 
települések körül általában kiirtják, bár 
előfordul kerítés-sövényként. Nehézkes 
szüretelése miatt csak néhány helyen, és 
leginkább rabszolgák munkája által 
hasznosítják. Olajának értéke literenként egy 
negyed ezüst. A Sangory nevű ajzószer adagja 
átlagosan egy ezüstbe kerül. 
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Gorley Sanquirra mérge (Fekete-
arany) 
Méreg szintje: 5 
Típusa: idegrendszerre ható 
Sikeres E-próba: vétés nagysága - Asztrál 
Sikertelen E-próba: vétés nagysága - 
Asztrál, - Egészség, - Intelligencia 
Hatás kezdete: lappangó (2K6 hét) 
Hatóidő: közepes (K6 óra) 
Származás: természetes  
KN: - 
Alkímiai szint: -  
Ár: -  
Elterjedés: Gorley Sanquirra (Fekete-arany 
bokor) 

Egy régi legenda szerint a Fekete 
arany megtisztítja a földet a romlástól, 
ugyanis a káros hatásokat magába szívja, és 
töviseiben tárolja, ami kérdéses lehet, az 
azonban bizonyos, hogy a növény tövisei 
mérget rejtenek. Tövisének mérge lappangó 
hatású (2K6 hét), idegrendszerre ható, 
ötödik szintű méreg, ami agresszív 
viselkedést és csökkent szellemi szintet és 
az egészség meggyengülését okozza, az 
ellenálló szervezet csupán az agresszió 
növekedését szenvedi el. (A vétés 
nagyságának megfelelő - Asztrál, - 
Egészség, -Intelligencia vagy vétés 
nagyságának megfelelő - Asztrál). A 
méregből igen kis mennyiség található a 
tüskékben, ám mivel az nagyon nehezen 
ürül ki a szervezetből, több év alatt, lassan, 
bár könnyen halmozódik. (átlag kettőszáz 
szúrás után hat, és minden száz szúrás +1-el 
növeli erősségét). Ez szinte csak a 
szüretelést végző rabszolgákra veszélyes. A 
mérgezésnek fizikai jelei is vannak, 
jellemző a vér fokozatos megfeketedése, 
ami a szemen látszik leginkább. Hatása 
közepes ideig, K6 óráig tart, a szervezetből 
azonban utána sem ürül ki, csak lassan, így 
újabb méregadag ismételt mérgezést válthat 
ki. 

 
 
 
 

Sangory 

Ajzószer szintje: 6 
Hatás: Harc gyűlölettel (+3, +10,-20,-20); NJK 

bátorság +10; Asztr.pr -5 
Hatás kezdete: lassú (2K6 óra) 
Hatóidő: közepes ideig ható (K6+1 óra) 
Mellékhatás: vétés - Asztrál, -Egészség, -

Intelligencia; 
Utóhatás sikeres E-próba: semmi 
Utóhatás sikertelen E-próba: Asztál -1 
Származás: Abaszisz 
KN: 160 
Alkímiai szint: 3 
Ár: 1 ezüst 

A Sangory az északi szavannákon növő Gorley 
Sanqirra (Fekete-arany) nevű tövises bokor 
töviseiből kinyert méreganyagon alapuló ajzószer. 
Kifejlesztése valószínűleg aszisz 
boszorkánymestereket dicsér, mára azonban 
közismert szernek számít.  

Az ajzószer gennysárga színű, keserű, sűrű 
folyadék, általában üvegcsékben tárolják, ismertető 
jelként nem ritkán tesznek bele a Fekete-arany 
töviséből is egyet.  

A tövisekben lévő mérget egyszerűen 
kipréselik, majd sűrítik; a művelet egyszerű főzést 
igényel csupán, ezért az anyag alkímiai szintje 3. 
Kikeverései nehézsége 160*.  

Az ajzószer 6. szintű, sikeres egészségpróba 
esetén semmit nem okoz, ám az egészségpróbát 
elvétőkön 2K6 órán belül érezteti hatását, ami 
agresszív viselkedésben, beszűkült szellemi 
tevékenységben jelentkezik, és K6+1 óráig tart. Ez 
idő alatt az áldozat asztrálja, egészsége és 
intelligenciája az egészségpróba vétésének 
megfelelő mértékben csökken, és ha harcba 
keveredik, automatikusan a harc gyűlölettel 
módosítói lesznek rá érvényesek (Ké: +3, Té: +10, 
Vé: -20, Cé: -20), nem törődik majd semmilyen 
taktikával, csak tör előre. Azon jellegű asztrál-
próbáihoz, melyek ésszerűségi, erkölcsi, félelem 
alapon tartanák vissza a támadástól, az ajzószer 
hatása alatt -5 járul. Az NJK-kra vonatkoztatva a 
szer bátorságukat +10-zel növeli. Természetesen a 
viselkedést más területeken is agresszívvé teszi, az 
így megmérgezett áldozat tárgyalásai szinte mindig 
verekedésbe torkollnak, erőszakos módon 
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szeretkezik, egy „békés” pofozkodást pedig mindig 
véres küzdelemmé varázsol… 

A sangory 2K6 óráig hat, ezt követően az 
áldozat megnyugszik. Utóhatására még az aktív 
időszakban kell dobni, (azaz érvényesül a vétésnek 
megfelelő egészség csökkenés), siker esetén semmit 
nem okoz, vétés esetén maradandóan csökkenti 
egyel az asztrált, ami csak mérgezés mágikus 
gyógyításával, áldással, mágikus pihenés után 
szüntethető meg, halmozódás esetén csakis naponta 
egyesével.  

A sangory főként gladiátorarénák olcsóbb 
ajzószereként terjedt el, hiszen adagját már egy 
ezüstért beszerezhetik. 

 
* (A házi szabály Magyar Gergely 

Méregkeverés című cikkében olvasható. 
Alkalmazásának híján az ajzószer a Méregkeverés 
Af, Herbalizmus Af és Alkímia Af képzettségek 
birtokában készíthető el.) 

Fejedelmi étkek 

A jó páratartalmú barlangok lehetőséget 
kínálnak gombatermesztésre (amikből még gyenge 
sört is főznek), sőt egy különleges növény, a 
márványtök is jól érzi magát odalenn, melynek kis 
kerek termései kívül kemények (héja jó tálkának 
stb.), belül lédús húsuk fanyar, de tápanyagban 
gazdag. A szavannán él egy ember fölé tornyosuló 
ragadozó futómadár, melynek óriási csőrét rettegik a 
helyi törzsek, de nagy tojásaiért bő jutalmat adnak 
Arshur jómódú polgárai, úgyhogy a fészkek 
megközelítése tán mégis megéri a kockázatot. 

Denevér-gomba 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Vinisila-síkság, Kwyn'Lior alföld, 

Sheralan  
Élőhely: alacsony-hegyi, földmélyi barlangok (10) 
Magasság: 2-3 hüvelyk 
Méreg: - 
Magítélés: - 
Hasznosítás: sörfőzés 
Érték: - 

A denevér-gomba egy barlangi gombafajta, 
amely elterjedési területén csak néhány helyen 
szaporodott el, ott azonban közönségesnek számít. 

Nevét arról a sajátosságáról kapta, hogy mindig 
a barlangok tetején, esetleg a fal felső 
harmadán nő. 

Az alig két-háromarasznyi, világossárga 
színű, csúcsos kalapú gombák nagy telepekben 
nőnek, igen szapora fajta. Mérsékelt vízigényű, 
ezért a viszonylag száraz helyeken is megél, 
igaz, színe ilyenkor egészen sötét barna is lehet, 
mondják, ilyenkor az íze sem az igazi. Íze kicsit 
édeskés, ám ritkán eszik magában, ugyanis 
gyakorta sört főznek belőle. Kevesen tudják, 
hogy a gomba egymagában igen rossz ízű sört 
ad, ám a megfelelő növények hozzáadásával 
igen kellemes ízű, enyhe sör nyerhető belőle. A 
Barlangi sör, esetleg gombasör névre keresztelt 
ital olcsó és nagy mennyiségben is fogyasztható 
különösebb hatás nélkül, ezért az embernépek 
körében népszerű. (A törpék sem nevével, sem 
jellegtelen ízével nem tudnak mit kezdeni, 
náluk számtalan barlangi gombasör-típust 
ismernek…) 

Mérge nincsen, és mivel felszín közeli 
növény, még a barlangok veszélyei sem igazán 
leselkednek begyűjtőire, akiknek gyakran 
sárgára festi körmeit.  

A barlangi-gomba sör általában helyi 
sajátosság, ára korsónként 2-3 réz. (S, MG-
SZP) 

Márványtök 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: 3K10 
Elterjedés: Vinisila-síkság,  
Élőhely: alacsony-hegyi, földmélyi barlangok 

(10) 
Magasság: inda,2-3 láb 
Méreg: - 
Magítélés: - 
Hasznosítás: étel, edények 
Érték: 2 réz 

A Márványtök felszínközeli barlangok 
futónövénye. Valójában egy kemény héjú 
dinnye- vagy tökféle, amely gyakori barlangi 
növénynek számít elterjedési területein. 

A márványtök akár férfikarnyi vastag 
indákat is növeszthet, amelyekkel azonban nem 
fut túl magasra, inkább a barlangok alját veszi 
birtokba. Színe világoszöld, és a barlang 
vizének ásványi anyag tartalmától függően 
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alakulnak ki rajta színes foltok (zárványok), 
egyes geográfusok olvasnak belőle. 
Sarjadzással szaporodik. Termése átlagosan 
gyermekfej nagyságú, de néha egy dinnye 
méretét is elérő, kókuszszerű gyümölcs, 
melynek halványkékes színű héja igen 
kemény. Belsejében világoszöld, lédús, 
fanyar ízű ám tápláló gyümölcshús, és 
kemény, sötétkék magok rejtőznek.  

A növény nem veszélyes, ám 
számtalan barlangi lény fogyasztja, és az 
ezekre vadászó ragadozók is szívesen 
időznek környezetében.  

Húsát szívesen fogyasztják, bár 
inkább a szegényebb népek körében 
elterjedt, mivel betakarítása könnyű, és húsa 
is tápláló, noha íze nem nevezhető a 
legjobbnak. Kemény héjából olcsó edények 
és különböző használati tárgyak készülnek, 
a pusztai népek körében még a tökvért is 
elterjedt. (Sfé: 2, de minden találat 
csökkenti egyel az adott helyen, rugalmas, 
de nehézvértnek számít). Szárának 
roppanós, üreges húsa csak takarmányként 
használatos. (S, MG-SZP) 

Állattartás 

Baromfik, juhfélék, kecske, 
lángsörényű. 

Növénytermesztés 

Mandula, pisztácia, füge, datolya, 
citrusfélék, olajbogyó, zöldségfélék, fűszer- 
és gyógynövények, rózsafélék, gyenge 
minőségű búza, denevérgomba, 
márványtök, fekete arany. 

Mesterségek 

A mesteremberek nem a máshol 
megszokott céhekbe, hanem egyes 
gazdagok pártfogásában dolgoznak. Ezért 
gyakoriak a különböző termékeken az egyes 
nagyurak jelképei, amik gyakran változnak 
is, azok felemelkedésével vagy bukásával.   

Szórakozás 

Kedvelik az utcán űzhető kikapcsolódásokat, 
pl.: pipázás, ashab.  
Ashab (tor) 

Toroni társasjáték, melyet ketten, hárman vagy 
öten játszanak. A csillagforma játékmezőn kell a 
játékosoknak különféle színű kavicsokat 
(korongokat) mozgatni, s rákényszeríteni akaratukat 
az ellenfélre. Egyes vidékeken jóslásra is használják. 
(Jó széllel toroni partra,299/1) 

Harc általi megtisztulás és felszabadulás 

 Arshurban a nézeteltéréseket párviadalokkal 
rendezik az arra kijelölt veremarénákban (a Harc és 
Igazság terei), akár kijelölt bajnokok által is. 
Bajnoknak jelentkezni jól jövedelmező a város 
szabadjainak, feltéve, ha életben maradnak. Így az 
utcákon nincs is helye a perpatvarnak, akinek vitás 
dolgai vannak, párviadallal dönthet, ha meg tudja 
fizetni, bajnok által is. Bajnok akár rabszolgából is 
válhat, ekkor azonban ura engedélye kell hozzá, ami 
szívességek végeláthatatlan rendszerét alakítja ki 
Arshurban. Az önként vállalt küzdelem általi ítélet 
az arshuri jog szerint érvényes, és mentesíti az ügyet 
a bírói döntés alól. Értelemszerűen csak vitás 
esetekben alkalmazható, egy törvény ellen vétő - pl. 
gyilkos - nem mosdhatja így ki magát, ám az 
könnyen lehetséges, hogy az összehívott bíróság is 
küzdelemre ítéli. A vitás küzdelmek általában puszta 
kézzel, esetleg egy fegyverrel (gyakran nem halálos) 
folynak, és kifejezetten tilos halálig tartaniuk, még 
bajnokok felfogadása esetén is!  Az ítélkezés 
hagyományos fegyvere a Márványtök buzogány, 
akinek láncos fejét egy márványtök adja. Ritkán öl, 
ellenben igen látványos és szórakoztató küzdelmeket 
eredményez. Az arénafelügyelők kifejezetten 
szorgalmazzák alkalmazását!  

Minden rabszolga előtt ott a lehetőség, hogy az 
arénákban bizonyítson, és szabadságot nyerjen 
(értékének megfelelő számú győzelem után vagy 
különleges kegy gyakorlásakor), mégis kevesen 
élnek ezzel önként, hisz túl nagy az esélye, hogy 
képzett gladiátorral vagy vérszomjas bestiával 
kerülnek szembe. 
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Fegyverviselés 

Fegyvert a helyi törvények szerint a falakon 
kívül bárki, a városban azonban csak a nemesek és 
azok katonái (városőrség) viselhetnek. A 
gladiátorokra külön törvény vonatkozik, ők 
EGYETLEN fegyvert hordhatnak maguknál, 
amennyiben gazdájuk, vagy annak megbízottjának 
kíséretében vannak, ám arra fehér szalagot kötelesek 
kötni, amin nem látszódhat vércsepp - az erőszak 
tilalma - különben halált hoznak a fejükre, és le csak 
az veremarénákban vehetik. Az utazók élhetnek a 
gladiátortörvénnyel.  Innen származik az 
„összevérezte a szalagját” kifejezés, ami a becsület 
elvesztésére, a törvények elleni súlyos vétésre utal.   

A város vezetősége (Kegyesek) 

a Kegyesek közé pusztán pénz kérdése 
bekerülni, nem számít sem a faj, sem a nem, sem 
kor, sem a származás, aki megteheti, hogy évi 200 
aranyat áldozzon a városra, joggal beleszólhat annak 
ügyeibe is. Ugyanakkor vagyonuk jelentős részével 
kell adózniuk Arshur épülésének és kötelező a 
fényűzés. Hóbortok és rangok halmozásában nem 
ismernek határokat, aki pedig nem tartja a tempót, 
hamar megszégyenül. Ez a költséges versenyfutás 
csakis busás haszonnal kecsegtető, kockázatos üzleti 
vállalkozásokkal kivitelezhető, így az is megszokott, 
hogy cserélődnek a nevek. Úgy tartja a mondás, 
hogy „Arshur minden koldusa vezette már városát.”. 
A Kegyes cím mellé elit testőrség jár a városi 
őrségből (Háromszögletűek), beleszólás a város 
ügyeibe és címercsináltatási jog, amelyek így 
legfeljebb az aktuális divatot tükrözik. 

Bíráskodás 

A bíróságnak az lehet tagja, aki a 
meghatározott összeggel hozzájárul az ítélkezéshez, 
ez az összeg az ügy súlyosságától függ, és 
alkalmanként hirdetik meg, azaz minden ügyben 
külön bíróságok állnak fel. A bíróságnak minden 
esetben tagja egy fő szabad ember, akit az utcáról 
gyűjtenek be (ingyen, ám a részvétel kötelező) és 
egy fő bölcs, aki papi személy, és tiszteletreméltó 
kort ért meg, valamint a városhoz tartozik - 
természetesen ő is ingyenesen vesz részt a bírói 
tanácsban. Az így összeállított bírói tanács azután 
egyenrangú, többségi szavazatokkal dönt, miután 

meghallgatta a sértettet és a vádlottat is. 
Gyakori döntés a gladiátorküzdelem, esetenként 
nehezítésekkel (különböző fegyverek, több 
ellenfél). Akik önként vonulnak arénába, hogy 
ott rendezzék le vitás ügyüket, mentesülnek a 
bírói tanácsi döntés alól, ám a kapott ítélet 
érvényes lesz.   

Árvák és hontalanok 

A városban az árvákat, koldusokat, - aki 
nem tud őket elvállaló, dolgos (munkája van, ez 
egy pénzes ember pártfogását jelenti) 
gondviselőt felmutatni, vagy nagykorúként nem 
rendelkezik munkával, avagy nem visel 
fegyvert valamilyen jogon, rabszolgának 
számít, és a gladiátorarénák olcsón 
megvásárolhatják őket a városőrségtől, akik 
begyűjtik őket. Ezért koldusokkal csak a 
falakon kívül találkozni. Arshurban innen ered 
a „lepoharazás” szokása, ugyanis aki képes 
meghívni egy italra, vagy olcsó ebédre az őt 
megállító városőröket, az csak szabad ember 
lehet. A hagyomány szerint, aki meghívja a 
kötekedő városőröket - HACSAK nem 
bűneseten érték tetten - azok futni hagyják. 

Az állandóság jelképei 

A már említett Vízfakasztó család mellett 
a Háromszögletűeknek nevezett harcos iskola 
tanítványai, aki háromszögletű, pengés 
pajzsukról kapták a nevüket. Képzésük szigorú 
és mentes minden hivalkodástól. Fő feladatuk a 
város, lakóinak és a kutaknak a védelme, így ők 
jogosultak egyedül Arshur címerének 
viselésére. 

Közvilágítás 

Elsősorban a városfalakon belül 
megszokott látvány a lámpagyújtogató. Mivel a 
fekete arany bokor olajához helyben viszonylag 
olcsón hozzá lehet jutni, így több helyen 
különleges alakú kandeláberek (kovács 
remekek) jelzik az adott ház gazdagságát.   

Arshur kapui 

Hősökről, bajnokokról szokás elnevezni a 
városkapukat, de még az udvarházak, nagyobb 
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épületek díszes kapujait is, amikben 
szobrok is helyet kapnak. A hagyomány 
szerint az első kaput a karavánpihenő-falu 
első bajnoka, Sokkarú Erzipnoo képezte, 
aki saját kardjaival rostálta meg a belépni 
szándékozókat, ettől kezdve minden kaput 
egy-egy hős harcosról neveznek el. A 
legnagyobb az Erzipnoo kapu. 

Egyházak 

Szerepük funkcionális és kiegészítő 
csupán, így vezetőik nyakig benne vannak 
az üzletekben és a hatalomért folytatott 
harcban. Így a jámbor, elmélkedő 
egyházaknak nincs helye Arshurban, még a 
magányos próféták se bírják soká közönyt 
és pénzalapú értékrendszert.  

A pyarroni istenek domináns, harcos 
aspektusainak tisztelet dívik: Arel a 
Bátorító/Viharcsendesítő, Uwel az 
Igazságosztó, Kyel a Teremtő/Pusztító. A 
Vízfakasztók Arelt, mint a vizek 
megtisztítóját és esőhozót tisztelik.  

A vagyonosodás letéteményesének 
Dzsahot tartják, sok gladiátor intéz fohász 
Doldzsah-hoz a dicsőségéért és Galradzsa 
oltáraival találkozhatnak az utazók a főbb 
utak mentén.  

Toronból ideszármazott sogroniták a 
halotti szertartások lebonyolítói, hisz ezen a 
meleg éghajlaton nem temetnek, és még 
aznap elhamvasztják a halottat Sogron 
hatalmas oltárain. Így a külsőségeknek és 
rangbéli különbségeknek a hosszú 
gyászidőben jut szerepük. Mostanában divat 
az arra érdemes rabszolgák billogját a 
sogronitákkal végeztetni, mert állítólag ez 
felszítja bennük a harc tüzét. A tűzkobra 
papjai egy magányos kolostorban élnek a 
várostól keletre, de vezetőjüknek van 
rezidenciája Arshur falain belül. 

Az emberek vallásossága inkább 
babonák formájában jelentkezik és a 
jósoltatásban (pl.: kedvező-e az idő üzleti 
vállalkozásra), úgyhogy ezekből minden 
papi személy igyekszik pénzt csinálni, ki 
kegyszerek árulásával, ki a jó pénzért jó 
jóslatot elvével. Arshurnak külön jósdája is 
van, ahol gyermekként kiválasztott 

eunuchok fürkészik a jövőt különféle módokon.  

Gondolatindító témák 

• Gyertyaöntők (faggyúból főleg), 
• Urnafaragók,  
• Közillemhely (+trágyásszekerek),  
• Hiteles helyek,  
• Kuncsaftra vadászó szajhák,  
• Pékek, takácsok, kifőzdék,  
• Kelmefestők, füvesemberek,  
• Pénzváltók,  
• Bűnszövetkezetek,  
• Szobrászok, építészek,  
• Szabók,  
• Kocsijavítók,  
• Vízhordók,  
• Istállók (cserelovak!),  
• Házi kedvencek (kutya, macska, majom, gyík),  
• Sáskajárás,  
• Elefánt, zebra, állatbőrök, 
• Kutya/kakasviadalok,  
• Kávé,  
• Kígyók, rágcsálók,  
• Kalodák, tolvajok levágott kezei közszemlén a 

nagy kapuk körül, nyilvános vesztőhely, 
mutatványosok, ispotály, iskolák, irattár. 

• Egy hatalmas 4 szintes fogadó, ahol a szobák 
falán vaskarikák vannak a rabszolgáknak és 
persze kiválóak az ajtók zárjai. 

 Az Arshuri heraldikáról 
Arshur kialakulása elég vegyes képet mutat a 

kultúrák és népek tekintetében, ugyanez mondható el 
heraldikájáról is, különösen, hogy az arshuri 
nemesek nem származásuk, hanem vagyoni 
helyzetük alapján számítanak, és családjaik elég 
fiatalnak mondhatók. A címer használatának 
kialakulása kyr kultúra terjedésével, már a Hatodkor 
közepén megjelent a lassan széthulló Godorai 
birodalom nemeseit utánzó vagyonosok körében. A 
sokáig teljes káoszt mutató címerhasználat során 
lassan kialakultak a helyi szokások, és a Psz. XXV. 
században, Arsur újraalapításának idején 
állandósultak, sőt, bizonyos szabályait törvénybe is 
foglalják.  

Az arshuri címerek ekkor veszik alapul a 
gyorsan közkedveltté váló, Arshuri 
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jellegzetességként feltűnő, a szrídzs 
pengepajzsokból kialakuló arshuri pajzsot. (A kyrek 
idejében az elnyomott szrídzs népnek tiltott volt a 
rendes fegyverek használata, így körükben kialakult 
a csupán "védekezésre való" pajzsok pengékkel 
történő ellátása, és az ehhez kapcsolódó harcmodor 
kifejlődése. Másik vonalat körükben a könnyű 
fegyverzet képezte, nem véletlen hogy Godora 
fénykorában nagyszámú szrídzs felderítőt 
alkalmaznak.) Azóta minden valamire való arshuri 
címer ezen a pajzson foglal helyet.  

A pajzs díszítésére körben a Gorley Sanquirra 
(Fekete-arany) bokor ágait használják, mint nem 
csak jellegzetes, de a város egyik felemelkedési útját 
adó, így a gazdagságot jelképező növényt.  

Arshur címerét a Psz. XXX. század 
fordulójának idején állandósították és iktatták 
törvénybe, miszerint csak a városi tanács, és a tanács 
fizette őrség, majd később a 3440-es évektől az 
Arshur karmai iskola és városi őrség viselheti és 
használhatja. A város címere vörös arshuri pajzson 
ezüst rövidkard és arany béklyó, a pajzsot két 
Fekete-arany ág övezi, és egy vörös kövekből emelt 
két bástyájú város koronázza - utalva a külső és 
belső városrész egységére. A pajzs alatt a város 
nevét viselő szalag. Az arany bilincseket sok 
hetedkori heraldikus értelmezi helytelenül a 
rabszolgaság mindenek felett való hirdetésének 
szimbólumaként - főleg Arshur ellenségei körében - 
holott eredetileg a város nemeseit és urait egymással 
a rabszolgaság bilincseihez hasonlóan erős, a város 
érdekében összetartó köteléket jelképezi. 

 

A város nemesi címereit szintén az 
arshuri pajzs, illetve a tüskés, olajtermő Fekete-
arany ágak jellemzik, a korona helyére azonban 
arshuri sisak került. A címerek színrendszere a 
godorai mintát követi, jelképrendszerükben 
azonban az aszisz eredetű egyszerűség és 
uralkodó-motívumos ábrázolás uralkodik, nem 
ritkán keveredve egyes nomád jelképekkel, 
főleg azok mitológiájából véve át címerhez 
méltó, erőt kifejező lényeket. A nemesi 
oklevelek tartalmazzák a vagyonos családok 
jelmondatát, ekképpen kell szolgálniuk Arshurt, 
ezek a címerre is felkerültek, a koszorú alatti 
szalagra.  

 

Arshur nemesi családjai (Psz. 3658) 

Fsz. Név Eredet Vallás Gazdaság 
1 Krohuul Hazdalon Sogron Víz 
2 Syrl Szrídzs Pyarroni Kereskedelem 
3 tel Ardam  Doria Sogron Rabszolga-kereskedelem 
4 Grehkar Hazdalon Pyarroni Nomád kapcsolatok 
5 Mat-Val Erion Arel Fekete arany 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 MAGUS                                          Az aréna árnyékában I.  - Kalandmodul                                                Kalandozok.hu 

21 
 

1. Krohuul Ház 
 
Eredet: Hazdalon 
Vallás: Sogron 
Gazdaság: Víz 
Családfő: Darah Krohuul (93) 

Hazdaloni eredetű nemescsalád, 
Arshur legrégebbi, máig is hatalommal bíró 
Háza. A Psz. 2500-as évek végén a 
hazdaloni belviszály elől menekült Arshur 
vidékére, és szerencsésen választott, amikor 
palotáját a város legnagyobb vízgyűjtő 
barlangja mellé építette fel. A legenda 
szerint az új istenek mutattak neki utat - a 
családfő, Avmiret Krohuul, a Vízfakasztó 
ekkor Pyarron vallását támogatta. 
Tevékenysége okán gyakran nevezik a 
családot vízfakasztóként, holott Avmiret 
csupán megszervezte, hogy Gilron-papjai 
hatalmas szivattyúkat építsenek, és nagy 
mennyiségben hozzák a felszínre a 
szavannás vidéken oly nagy kincsnek 
számító vizet.  

A Krohhuulok bölcsen közkinccsé 
tették a vizet, Psz. 2676-ra felépült a nagy 
arshuri vízvezeték, amely a várost- és 
környékét - félkarélyban ölelve, nemcsak 
ellátta azt, de a következőkben a fejlődését 
is meghatározta - ettől fogva vált igazán 
lakhatóvá a külsőváros is. A Ház neve azóta 
egyet jelent Arshurral, és mindent 
megtesznek, hogy elválaszthatatlan részét 
képezzék azóta is. Hatalmuk állandó - noha 
jó politikai érzékkel nem törekednek 
egyeduralomra. Ehelyett bizonyos 

sérthetetlenséget és minden konfliktus felettiséget 
harcoltak ki maguknak. Bár a nemesi adót nem 
fizetik, állandó kötelességük és elfoglaltságuk a 
város vízvezetékeinek üzemeltetése és karbantartása, 
cserébe számos előjogos és mindenki megbecsülését 
és védelmét élvezik már évszázadok óta.  

A Ház Sogron vallását követi, az idők során 
áttértek az Arshurban nagyobb befolyást magáénak 
tudó, toroni eredetű vallásra. Ugyanakkor nem 
mondhatók túl hitbuzgónak, egy régi megjegyzés 
szerint a "víz uralma kizárja, hogy papokat adjanak a 
Tűzkobrának".  

A Krohuul család jó kapcsolatot tart fenn a 
város valamennyi nemesével, és mint a nemesi 
tanács állandó tagja, egyfajta mindenek felettiség 
jellemzi. Nem is igen szólnak bele más dolgába, 
csak akkor emelik fel hangjukat és rázzák meg 
magukat, amikor hatalmuk forrását, az arshuri 
vízellátást fenyegeti veszély. 

A családfő az intelligens, mindig nyugodt 
Darah Krohuul (93). A középkorú(?) családfő 
állítólag nagyon ragaszkodik az élethez, mindenféle 
kapcsolatokat épít ki, különböző varázsszereket 
szerez be, hogy mozgalmas életét meghosszabbítsa, 
fiatalabbnak is néz ki valós koránál. Szeret utazni, a 
nőket, szórakozást, áfiumokat sem veti meg és 
gyakori látogatója a viadaloknak is. Rajong a zenéért 
is. A kötelességtudó férfi képzett mérnök is egyben, 
Erionban tanulta ki mesterségét. Fiait is ott taníttatta, 
és tudatosan készíti fel a család feladataira, a 
másokkal oly diplomatikus öreg Darah vaskézzel 
irányítja családját.  
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A Ház címere vörös arshuri pajzson ezüst 
korsót ábrázol, melyből aranyszínű folyadék ömlik. 
Hangzatos jelmondata: Őrizzük az életet.  

A Krohuul Ház eddig kidolgozott családfája 
(Psz. 3658): 

 
Psz. 3565/3606- Darah Krohuul (93-) 

felesége (Psz. 3600) Ismyla ky Krohuul 
(3576/3600-3690) (82-) 

első fia Orbuld Krohuul (Psz. 
3603-) (55-) 

második fia Zarkat Krohuul (Psz. 
3608-3647) (39) 

harmadik fia Trimol Krohuul 
(Psz. 3621-) (37-) 

 
2. Syrl Ház 
 
Eredet: Szrídzs  
Vallás: Pyarroni 
Gazdaság: Kereskedelem 
Családfő: Arkat Syrl (27) 

Szrídzs eredetű, Abseronból a Psz. 3540-es 
években áttelepült kereskedőház. A mostani családfő 
nagyapja, Erwald kiszorulva az ottani piacról, a 
fegyveres ellenségeskedés elől elmenekülve 
telepedett meg Arshurban, ahol három évtized alatt 
megerősítette családját.  

A Syrl Ház az Abseroni hajózásról szekerekre 
váltott, szállítással és kereskedelemmel foglalkozik. 
Öt szekérkaravánja járja a Vörös utat Abaszisztól a 
Hat Városig, de természetesen a család több lábon is 
áll. Ügyelnek rá, hogy minden évben tagjai legyenek 

a nemesi tanácsnak, sőt, nem egyszer fordult 
már elő, amikor valamit keresztül akartak vinni, 
hogy más családot is befizettek a tanácsba arra 
az évre, a támogatásukért cserébe. 

A Syrlek hagyományosan a pyarroni 
vallást követik, hitbuzgóságuk azonban nem túl 
híres. Legerősebb kereskedő családként nem 
nézik jó szemmel azokat a feltörekvőket, akik 
szintén a kereskedelem hasznán akarnak 
meggazdagodni Arshurban. Igyekszenek velük 
megegyezni, és felosztani a területeket, árukat, 
hogy ne ütközhessenek érdekeik. Amennyiben 
az új erő nem hajlandó erre, kíméletlenül 
lecsapnak, minden eszközzel. És az útonállók 
felbérlése, szabotázsakciók csupán a kezdet… 

A család jelenlegi feje a hideg, számító és 
mindenkivel hivatalos Arkat Syrl (27). Csak a 
hasznot nézi, amiből az nem származik, nem 
igazán érdekli. Az ő érdeme több nagyvárosban 
létrehozott lerakat is, amelyekkel a 
folyamatosságot igyekszenek biztosítani, 
kialakítva ezzel néhány létfontosságú termék 
kereskedelmi monopóliumának 
megvásárlásának lehetőségét. A szóbeszéd 
szerint a zárkózott és intelligens Arkat az erioni 
dzsad kolóniában is jó kapcsolatokkal 
rendelkezik, jól bánik a dzsad fegyverekkel, 
több sivatagot is megjárt testőre van, sőt, nem 
egy szemrevaló dzsad hölgyet láttak már 
társaságában. Ám a rossz nyelvek szerint 
nemigen tud velük mit kezdeni, jobban szereti 
nézni a kidolgozott izmú gladiátorokat… Az 
viszont tény, hogy asszonyt még valóban nem 
vett a házhoz, holott amit pénzen lehet, mindent 
megkapna.  
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A Syrl ház címere vörös arshuri 
pajzson ezüst bástya előtt keresztben két 
arany rövidkardot ábrázol. Jelmondatuk, 
melyet városba érkezésükkor vettek fel: 
Álmokon szárnyalva túl.  

A Syrl Ház eddig kidolgozott 
családfája (Psz. 3658): 

 
Psz. 3510/3530-3580 Erwald Syrl 

(74) 
Psz. 3565/3584-3632 Torem Syrl 

(67) 
Psz. 3598/3629-3656 Merrak Syrl 

(58) 
felesége (Psz. 3630) Yavel ky Syrl 

(3621/3630-3690) (37-) 
első fia Arkat Syrl (Psz. 3631-) 

Psz. 3631/3656- Arkat Syrl (27-) 
 

3. tel Ardam Ház 
 
Eredet: Doria  
Vallás: Pyarroni 
Gazdaság: Rabszolga kereskedelem 
Családfő: Carla tel Ardam (34) 

A tel Ardam Ház az Abaszisz melletti 
Doriából tette át székhelyét Arshurba jó 
tizenöt esztendeje. Költözésük egészen 
véletlenül egybeeset a város akkori 
raboszolgakereskedelmét uraló Naggu'tov 
Ház szörnyű tragédiáinak sorozatával, 
melynek során először csak a 
rabszolgakereskedelemből vonultak ki, 
később Arshurból is eltűntek.  

A tel Ardam Ház jó kapcsolatokat ápol a 
Láncbarátok testvériségével, állítólag a mostani 
családfő apja is közéjük tartozott. Ha nem is 
egyeduralkodó - Arshurban erre nem létezik 
monopólium, máshol meg aligha fogadják el - a 
rabszolgakereskedelem terén, de az egyik 
legnagyobb emberkereskedő Háznak számít. 
Olyannyira, hogy meg tudta várásrolni magának az 
arshuri nemességet és tanácstagságot is. 
Politikájukra az agresszivitás és az erőszakosság 
jellemző, ellenségeikkel igyekszenek minél 
hamarabb leszámolni, és nem riadnak vissza a nyílt 
színen folyó eseményektől sem. A legkülönfélébb 
zsoldosokat alkalmazzák a Ház ügyeinek intézésére. 

A Ház régóta Sogron vallását követi, jó 
kapcsolataik vannak a Tűzkobra abasziszi 
egyházával, és állítólag egyes toroni Házakkal is.  

A család feje apja halála óta a kemény és 
szabados gondolkodású Carla (34), aki asszony 
létére keményebben tartja kézben a Ház ügyeit, mint 
apja tette. Drága selyemcsuklyái vörös hajzuhatagot, 
szemrevaló teste könyörtelen szívet és zabolátlan 
lelket rejt. A kyssa állítólag az emberi lélek igazi 
ismerője, és fölöttébb szeret játszani vele, a 
határokat feszegetni, de azt beszélik, a férfiakat nem 
csak szóban szereti maga alá gyűrni, akár többesével 
is. A rabszolgákat azonban megveti, nem ritkán 
személyesen osztja ki büntetésüket. A 
gladiátorviadalok lelkes nézője, és feltűnő jelensége 
is, sárkánygyíkszerű házikedvencével. Férjet még 
nem talált maga mellé, gyermeke nincs.  
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A tel Ardam Ház címere - eredetileg aszisz 
pajzsuk volt, ám Arshurban változott a helyi pajzsra 
- vörössel és kékkel négyszer harántvágott mezőben 
arany kétfejű csatabárd és két ezüstszárny. A Ház 
jelmondata: Haragom lángja emésszen! 

 
A tel Ardam Ház eddig kidolgozott családfája 

(Psz. 3658): 
 
Psz. 3591/3618-3645 Katan tel Ardam (54) 

felesége (Psz. 3641) Carla tel Ardam 
(3624/3641-) (34-) 
 

4. Grehkar Ház 
 
Eredet: Hazdalon 
Vallás: Pyarroni 
Gazdaság: Nomád kapcsolatok 
Családfő: Lambar Grehkar (29) 

A Grehkarok hazdaloni eredetű 
kereskedőcsalád, akik hosszas és alapos előkészítés 
után, Psz. 3000-es évek elején költöztek Arshurba. 
Alaposságukra jellemző, hogy már két esztendeje 
távollétükben is a nemesi tanács tagjai voltak, mire 
az első griffcímeres lobogó megjelent a városban.  

A Grehkarok kereskedelemmel foglalkoznak, 
és a különleges, mindenféle engedélyekhez, 
előjogokhoz, monopóliumokhoz kötött termékek 
mellett azokkal is szívesen foglalkoznak, amik a 
nomádokhoz kötődik, velük ugyanis nem mindenki 
mer vagy éppen tud üzletelni. Nevükhöz fűződik a 
külső itatók használatának engedélye is, ami máris 

három nomád törzset kötött Arshurhoz, akik 
időről-időre a város mellett táboroznak le kis 
időre készleteik felfrissítésére. A városban a 
kezdeti ellenállásokat hamar megtörte a 
nomádok jelentette védelem, amit a Grehkar 
Ház nem rest ki is használni. Kisebb 
karavánjaikat is gyakran kísérik a fizetett 
zsoldosok mellett a távolban nomád harcosok, 
így azok a legbiztonságosabbnak számítanak - 
egyes vidékekre más meg sem próbál eljutni. 

Politikájukra szokatlan egyenesség 
jellemző, és akár a folyó, előbb-utóbb minden 
gátat elmosnak az útjukból. A Hát a pyarroni 
vallást követi, ám szokatlanul elfogadóak, és az 
ilyen jellegű törvényeket, kezdeményezéseket 
is támogatják, nem egy a városban új vallás 
megtelepedését támogatták már. Állítólag még 
a nomádok szellemeinek is áldoznak 
néhanapján.  

Igyekszenek mindenkivel jó kapcsolatot 
ápolni, és amilyen egyenes politikát folytatnak, 
olyannyira szeretnek a háttérben harcolni. Nyílt 
ellenségeskedésben még nemigen látták 
katonáikat részt venni, a nomádok meg hát 
néha meg-megtámadnak valakit a városon 
kívül, sajnos minden lépésüket nem lehet 
felügyelni… de erről semmiképpen nem 
tehetnek. 

A családot a fiatal Lambar Grehkar (31) 
vezeti, aki laza, nemtörődöm, az életet élvező 
fiatalember hírében áll, ám a család ügyei 
mindeddig nem szenvedtek csorbát kezében. A 
viadalok és a városi események lelkes 
látogatója, de ugyanúgy megjelenik amikor 
nomád törzs telepszik le a város mellé. 
Állítólag nomád nőket fogad ágyába, bár ezen 
nincs mit csodálkozni, ha hitelt adunk a 
szóbeszédnek, ami szerint a Grehkarok fiatal 
korukban több évet kell hogy a pusztai 
nomádok köreiben töltsenek. Egyesek még 
tovább mennek: szerintük csak minden második 
fiú tér vissza, egy élete végéig közöttük marad, 
afféle biztosítéknak, de van, aki szerint életét 
már fiatalon a szellemek jóindulatáért áldozza. 
Hogy ebből mennyi igaz, senki nem tudja, ám 
az tény, hogy a jó kedélyű, megnyerő Lambar 
kiválóan megérti magát valamennyiükkel.  

Lambar nemrég házasodott, a közeli 
Tervin város egyik nemesi házának leányát 
vette el, mégis igen ritkán mutatkozik a fiatal és 
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szép Aballa syl Meiwina ky Grehkar 
társaságában, aki azonban mégis közismert 
és népszerű a városban. Gyermekük még 
nincs.  

 
A család címere arany mezmezejű 

arshuri pajzson kékkel fegyverzett vörös 
Karahi (a nomád legendák szarvat viselő, 
griffszerű démoni lénye) látható. A család 
jelmondata: Érdemünk szerint ítéltetünk.  

A Grehkar Ház eddig kidolgozott 
családfája (Psz. 3658): 

 
Psz. 3629/3650- Lambar Grehkar 

(29-) 
felesége (Psz. 3656) Aballa syl 

Meiwina ky Grehkar (3635/3656-) (21-) 
 
 

5. Mat-Val Ház 
 
Eredet: Erion  
Vallás: Arel 
Gazdaság: Fekete arany (olaj) 
Családfő: Zoren Mat-Val (43-) 

A család a Psz. 3590-es évek elején 
hagyta oda Eriont, a szóbeszéd szerint a 
mostani családfő apja a Quironeiai 
kereskedőháborúban szerette volna 
megszedni magát, azonban Arshur rabul 
ejtette, először szó szerint, majd 
szabadulván meglátta a lehetőséget benne. 
Maradt, családjával letelepedett és a Fekete 
arany termelésének egyik legnagyobb 
haszonélvezője lett.  

A Család jókora ültetvényekkel, számos 
rabszolgával, olajtartályokkal rendelkezik, és 
számos lerakata van Eriontól Abasziszig. Bár sok 
rabszolgával rendelkezik, felismerte, hogy bennük 
van jövője kulcsa, így hozzávetőleg nincs rossz 
dolguk, a rabszolgák között szóbeszéd a városban, 
milyen jól élnek a Mat-Val Ház dolgozói - persze a 
szóbeszédekbe nem kevés álom és képzelgés is 
vegyül.  

A Mat-Val Ház hagyományosan a pyarroni 
vallást követi, azon belül is Arelnek a városban 
elterjedt, harcos irányzatát vallja magáénak, a 
szabadságról megvannak a maga elképzelései, és 
nem annyira hangsúlyozzák. Politikáját tekintve 
viszonylag fiatal arshuri nemesekként mindenkivel 
igyekszenek jó kapcsolatot kiépíteni, ám a 
nomádokat nem igazán állhatják, ezért a Grehkar 
Ház nem tekinthető legjobb barátjuknak. 
Ugyanakkor üzleti érdekeik gyakran sodorják a tel 
Ardamokkal egy táborba.  

A család feje a gyakorlatias, marcona 
megjelenésű harcos, Zoren Mat-Val (43-). 
Tetoválásait egy valamire való boszorkánymester is 
megirigyelhetné, és állítólag több fegyverrel is a 
gladiátorokat megszégyenítő ügyességgel bánik. 
Igazi különc, a város divatját is csak ímmel-ámmal 
követi. Legnagyobb feltűnést mégis két 
keselyűsárkányával kelti, a jókora idomított madár-
lények, mint afféle testőrök, szinte mindenhová 
elkísérik. 

Több feleséget is tart, első közülük az északi, 
rabszolgából felszabadított Ryah-erry, aki szőke 
fiúval ajándékozta meg. Második felesége a 
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származását meghazudtolóan csapodár Lirdzsa, akit 
az erioni dzsad kolóniából vett maga mellé.  

A Mat-Val Ház címere kék, három ezüst 
tövissel szúrt arshuri pajzson vörössel fegyverzett 
arany Güy-tlau fejet, (csupafog, soknyelvű pusztai 
oroszlán - a könyörtelenség szimbóluma) ábrázol. 
Jelmondatuk: Erő, méltóság, hatalom. 

 
A Mat-Val Ház eddig kidolgozott családfája 

(Psz. 3658): 
 
Psz. 3565/3580-3634 Hekran Mat-Val (69) 

felesége (Psz. 3609) Lonna Tiuwen 
(3592/3609-3637) (45) 

első fia Kerbad Mat-Val (Psz. 
3610-) (48-?) 

második fia Zoren Mat-Val (Psz. 
3615-) 

Psz. 3615/3635- Zoren Mat-Val (43-) 
első felesége (Psz. 3634) Ryah-erry ky 

Mat-Val (3617/3634-) (41-) 
első fia Morful Mat-Val (Psz. 

3638-) (20-) 
lánya Xrra Mat-Val (Psz. 3641-) 

(17-) 
második felesége (Psz. 3651) Laylath 

ky Mat-Val (3635/3651-) (23-) 
második fia Orbuld Krohuul 

(Psz. 3653-) (5-) 

 

 

Bestiák 

Keselyűsárkány 

Előfordulás: gyakori  
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 75 (SZ) 
Támadás/kör: 2 
Kezdeményező érték: 34 
Támadó érték: 51 
Védő Érték: 98 
Célzó Érték: - 
Sebzés: láb, karom K6, csőr K10+2 
Életerő pontok: 17 
Fájdalomtűrés pontok: 37 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 6 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 
Max. Tp: 85 

Ennek a megtévesztő nevű lénynek 
semmi köze a sárkányokhoz, legfeljebb egy 
korcssárkányra emlékeztethet, jó messziről. A 
magas, sziklás hegyeken élő keselyűsárkányt 
tigrisszerű és nagyságú testét, kékesszürke, 
szőrtelen bőr fedi, hosszú nyakán hatalmas 
keselyűfej, vékony farok, két izmos láb és nagy 
bőrszárny jellemez, melynek elején mellső 
végtagjának három karmos ujja áll ki. 

 



 MAGUS                                          Az aréna árnyékában I.  - Kalandmodul                                                Kalandozok.hu 

27 
 

A keselyűsárkány párban él és húst 
fogyaszt, nagytestű állatokra vadászik, ezért 
akár az embert is megtámadja. 
Zsákmányáért képes akár több mérföldet is 
megtenni, így a hegyi falvak gyakori 
látogatója és zaklatója. Repülni nem képes, 
csak futni és ugrani, ilyenkor bőrszárnyait 
vitorlázásra használja, így sokszor egy 
szakadékot is képes átugrani. Áldozatait 
karmaival ragadja meg és csőrével tépi szét, 
illetve abban fogva szállítja, ebben segít 
vastag, izmos nyaka. Bár agresszív és 
veszélyes, mégis vadásszák, kékesszürke 
bőre igen erős, hegyi ruhák és ponyvák 
alapanyaga, egyedülálló, élénkvörös színű 
csontjai pedig nagyon könnyűek, ezekből a 
legkülönfélébb eszközöket készítik. 

Arshuri kifejezések 
Diar (Arshur) 

Kegyelmes, kegyelmet adó. 
Arshurban az urak megnevezésére szolgál, 
ugyanis a jog szerint a nemesek adhatnak 
kegyelmet rabszolgáiknak. Mára azonban 
általánosan elterjedt megszólítássá vált, és a 
szabadokat is így hívják a rabszolgák, 
szolgák, de ők is így titulálják uraikat, a 
lényeg a felek közötti rangkülönbség. (S) 
Kyssa (Arshur) 

Kyr eredetű szó, mely a rangos 
asszonyok megnevezésére szolgált, mára 
azonban általánossá vált és udvarias 
megszólítás lett valamennyi, rangban 
feljebb álló nőre - ám sohasem rabszolgára. 
A nemesek körében a férj révén örökölt 
nemesi családnév elé ebből ered a 'ky' 
szócska használata, mely jelzi, hogy az 
asszony csak férje révén érdemli ki a 
nemesi megkülönböztetést. (S) 
Quiccert (Arshur) 

Gladiátoriskola, a kyr eredetű szó 
olyan intézményt jelöl, mely egyszerre 
szolgál a gladiátorok szállásául, kiképzésére 
és küzdelmek lebonyolítására. (S) 
Quiccmaggor (Arshur) 

Gladiátotanító; olyan személy, az 
esetek többségében maga is egykori, vagy 
aktív gladiátor, aki a közvetlen kiképzést 
szakértőként irányítja. (S) 

Quissat (Arshur) 
Kyr eredetű arshuri szó, olyan személyt 

jelent, aki gladiátorkiképzéssel foglalkozik. 
(S) 

Quitrattior (tor) 
Toroni kifejezés, amely a Quiccertek 

(Gladiátorikolák) gyógyítóit jelenti. Kiváló 
ismerői a harci sérüléseknek, hiszen 
legtöbbször ilyenekkel van dolguk. A szó 
nem jelöli a gyógyítás módszereit, nem 
feltételez, de akár jelenthet is gyógyító 
varázshatalmat. (S) 

 
 

A képek a MAGUS kártyák képeinek 
átalakított változatai.  

A címerek és térképek Magyar Gergely 
munkái. 

 
 
 
 

2012.04.06.  
Szerző: Szabó Péter és Magyar Gergely 

Forrás: Cantina 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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Térképek 
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