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Előzmények, avagy a mesélői háttér 
A pyaronni időszámítás szerint 3692-t írunk, 

és észak lángjai ismét izzanak, hogy a sors rendelése 
alapján a vörös és fekete egymásnak feszüljön, hogy 
vért és erőszakot és értelmetlen halált osszon immár 
tizennegyedik alkalommal. 

 
A toroni családok közti viszályok gyakran 

régebbi időkre nyúlnak vissza, mintsem azt az 
emberi emlékezet képes lenne megérteni, így 
mostani történetünkbe oly egyszerű gondolatokkal, 
mint az ok, ne fárasszuk elménket. Fogadjuk el, 
hogy a két család viszálya eszközt nem vet meg, és 
életet nem kímél. 

 
A két család egyes feljegyzések szerint, a rykei 

idők óta él a Pidera-shín bércei közt, és könnyen 
megeshet, hogy viszályuk is ezen régmúlt időkben 
gyökerezik. Az ellenségeskedés oka pedig egy 
viszonylag kis terület, a Pidera hegység láncai közt. 
Minden bizonnyal nem a terület, hanem a hegyek 
mélyén található Morgana szentély, mi igazi értéket 
– avagy hatalmat jelenthet. 

 
A toroni büszkeség lobogva izzó láng, mi 

ellenfelet és áldozatot nem ismerő eltökéltséget szül, 
éppen ezért nem meglepőek a cselekedetek, mit a 
családok véghez próbálnak majd vinni. 

 
A Dwyll unió területén, Sur tartományban 

található egy apró, szinte városnak is alig nevezhető 
település, Nurween. És ezzel el is érkeztünk 
kalandunk helyszínéhez. A város részletes 
ismertetését alant megtalálhatjuk, így most csak a 
történet szempontjából fontos szemelvény emelünk 
ki. Az Építők rendje valamikor a 3500-as elején 
települtek be a városba. Természetesen mikor 
felépült a rendházuk a városban, és elkezdték az 
eddig összegyűjtött anyagok átmentését, 
rendszerezését. Az elmúlt évszázadok alatt olyan 
mennyiségű tudást halmoztak fel, amelyet szinte 
lehetetlen rendszerezni, bár próbálkozások mindig is 
voltak. A dwoonok szorgos nép, így nem olyan 
meglepő, hogy ebben a hatalmas főképpen 
fóliánsokba ágyazott tudás halomban bizony olyan 
értékek is előfordultak, amik talán Ranil népének 
semmit sem jelentenek, azonban két viszálykodó 

nemesi család számára felbecsülhetetlen kincset 
jelent. 

 
Hogy miképpen került egy Ryek előtti 

időkből származó irat egy apró dwoon város 
irattárába, azt valószínűleg még a Háromfejű, 
és Ranil sem tudná megmondani, így mi is 
elégedjünk meg annyiban, hogy az idők szele 
fújta oda, és a szorgos kezek Nurween városába 
szállították. 

 
Ha hihetünk a pletykáknak, akkor a XI. 

zászlóháború alatt egy kém feljegyzéseiből 
lehetett először következtetni arra, hogy 
Nurween irattáraiban milyen iratok lehetnek. 
Bizonyosságot azonban nem sikerült 
mindezidáig, azaz elnézését, egészen 3681-ig 
szerezni. Ekkor ugyanis a Lyn Zemhigar család 
kéme visszatért, immáron biztos értesülésekkel 
a tarsolyában, mit miután átadott a családfőnek, 
Ran Lyn Zemhigarnak, lelkét a Háromfejűnek 
ajánlotta, hogy a titok biztonságban maradjon. 
A család ezek után egy olyan éveken átívelő 
tervet indított útjára, ami csak a jelenben fog 
igazolást nyerni – amennyiben az égiek és a 
sors is úgy akarja. Saggaras Lyn Zemhigar, a 
család tehetséges strategisének kiképzését 
szorosabb felügyelet alá vonták. Mindent 
okítást és tudást megkapott, mit csak a Lyn 
Zemhigarrok előteremteni képesek voltak, így 
az ifjú hadvezér 23 éves korára megérett a 
feladatra. Intrikák és szívességek egész 
garmada biztosította, hogy övé legyen a 
dicsőség, hogy a lakhassyni előhadak 
parancsnoki tisztjét betölthesse, és az induló 
háború előszeleként betörhessen a Dwyll unió 
területére felderítőként. 

A család intrikájának egy másik 
következménye is volt – nem a szokásos 
terveket követik most majd a háború 
megindításakor, hanem egy új irányt 
választanak, és ezen irány első állomása 
Nurween. 

A rivális család, az On Cyrremis, mikor 
értesül a kémek útján, hogy mi a Lyn 
Zemhigarrok célja, közvetítők útján felbérli a 
Sóhajtestvérek fejvadász klánt, hogy szerezze 
meg a vonuló sereg előtt az iratokat. A klán 
elfogadja a feladatot, és hat fejvadászt küld ki, 
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három tapasztalt és három újonnan 
avatottat, hogy véghez vigyék a 
megbízatást. 

Nurween, a bércek közti város 

Elhelyezkedés 

Nurween kis város a Pidera-hegység 
egyik északi előhegyének nyúlványán, a 
Dwill-Unió Sur tartományában. A hatezer 
lakosú kisváros a tartomány meghatározó 
lovagrendjébe, a Sasok közé tartozó da 
Melthass család uralma alatt áll. Több 
bányászfalu és egy Naptorony tartozik 
hozzá, ezek védelmét látja el.  

Történet 

A város története minden bizonnyal a 
Ranil-rend áldásos tevékenységével 
kezdődött, ami Psz. 1514-ben egyesítette a 
Dwyll-Uniót. Nagyszabású építkezések 
kezdődtek ebben az időben, és megtörtént a 
toroniak által szétvert, fővárosát és királyát 
vesztett ország újraszervezése is. Sorra 
nyíltak a bányásztelepülések is a Pidera 
északi lejtőin - közel lévén a toroni 
határhoz, megfelelő biztosítás mellett.  

Psz. 1762-ben vették először fallal 
körül azt a Nubb nevű bányászfalut, 
amelyikből később a város kinőtte magát. 
Sorsát nem csak a Sasok lovagrend 
intézőinek véletlenszerű választásának, 
hanem kedvező fekvésének köszönheti, 
ugyanis nemcsak a kőbányászat és a 
fakitermelés szempontjából van jó helyen, 
de nagy mennyiségben gyűjtenek be a 
Ralanit alapanyagául szolgáló sárga 
agyagból is.  

Nurween lassan kis várossá fejlődött, 
és sikerült átvészelnie a Zászlóháborúk 
viharait is, noha azok nem múltak el 
nyomtalanul. A VII. Zászlóháborúban Psz. 
2416-ban elfoglalták, és több hónapig 
toroni kézen volt, a VIII. és a IX. 
Zászlóháborút megúszta, tekintve, hogy 
nem fekszik fontos stratégiai irányban. A X. 
Zászlóháborúban súlyos csapás éri, a Burz-
nál is győző villámokat szóró toroni vezér 

lerombolja, és ork hadak teljesen kifosztják, több 
évtized kell neki, mire talpra áll. A XI. Zászlóháború 
idején már a Sasok lovagrend egyik lovagjának, a 
Mundhaar da Melthass csapatai védik sikerrel, a 
város ellenáll a toroni csapatoknak, igaz, ekkor sem 
küldenek ellene nagy erőket. A háború után egy 
évvel, Psz. 3364-ben a város és környéke a da 
Melthass Ház birtokába kerül.  

A XII. Zászlóháborút végig ostromzár alatt 
tölti, míg a XIII. Zászlóháború elszalad mellette, 
vitézsége és szerencséje okán is kiválasztják, hogy a 
dwoon védelmi rendszer, a százegy naptorony 
egyikének vigyázó városa legyen.  

Psz. 3691-ben épül fel a város melletti 
sziklákon a naptorony és kis erődítménye. 

Közigazgatás 

A Nemesi város közigazgatásáért a da 
Melthass Ház intézője felel. A Nemesi család feje 
jelöli ki a város kulcsbeosztású tisztségviselőit, az 
egyháziakat leszámítva. Ilyen a katonai egységek 
parancsnokai, bár a nemesi sereg élén a családfő-
lovag áll, a számvevők, akik a bányászfalvak 
gazdaságait irányítják, illetve a főbíró is, akik Ranil 
helyi papjaival és magával a családfővel együtt 
látják el a bírói feladatokat.  

A város nincs részekre osztva, területe 
egyébként sem akkora, ami indokolná a nagyon 
tagolt közigazgatást.  

Gazdaság 

A város gazdasága több lábon áll, és igen 
jövedelmező birtoknak számít. A környékbeli falvak 
építőanyagnak való követ bányásznak, ám a 
városban is található jó pár család, aki minden nap a 
bányákba indul. A favágó is népszerű 
foglalkozásnak számít, a városból inkább csak a 
kitermelt nyersanyagot viszik tovább, a fa 
feldolgozása nem jellemző. Annál inkább a kőé, 
pontosabban a kőpor és a sárga agyag családi 
hagyományokon alapuló arányú keveréséből 
előállított Ralanit, amit Ranil csontjaként fordítanak. 
Az anyag előállítása egyébként az egész Észak-
keleti Piderára jellemző. A sárga anyag, amely jól 
formázható, a napon megszáradva - Ranil 
hatalmával átitatva - hihetetlenül erős, csontsárga 
kővé szilárdul, amelyet építkezésekhez használnak 
az Unióban.  
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Természetesen a kézművesség is jelen van, az 
agyagot a fazekasok is feldolgozzák, az edényektől 
kezdve a sípokon át az egyszerű téglákig 
mindenfélét készítenek belőle. A város körüli földek 
éppen elegendőek a város lakosságának és a 
Naptorony őreinek ellátására.  

Vallás 

Nurweenban természetesen Ranil vallása 
nemcsak a meghatározó, de az egyetlen is. 
Valószínűleg a lakosság sem engedné és nézné jó 
szemmel bármely más isten templomának 
felépítését, ezzel magyarázható, hogy a városban 
csak Ranilnak állnak templomai és szentélyei. A 
főtemplom - inkább pozíciója okán, mintsem méretei 
miatt kapta ezt a titulust - mellett három kisebb 
szentély is található a város falain belül, a 
tűzjósdával és az Építők rendjének székházával 
kiegészítve, akik a Psz. XXXVI. század elején 
települtek Nurweenbe.  

Meg kell még említeni azokat a törpe 
bányászokat, akik a Grómssa bányaház 
képviseletében az Unió legtöbb bányáját felügyelik. 
Küldötteik Nurweenben is megtalálhatók, és Ranil 
tudja, milyen vallást követhetnek, egy biztos, elég 
bölcsek hozzá, hogy se nyílt templomot ne építsenek 
ősi isteneiknek, se nyíltan ne vallják hitüket - ez a 
tartózkodó bölcsesség hosszú együttműködést 
biztosít a dwoonok fafejűnek mondott népével. 

Városőrség és közbiztonság 

A város közbiztonsága kifejezetten jónak 
mondható. A kevés idegen, és a dolgos, 
fegyelmezett dwoon lakosok egyaránt eredményezik 
ezt. Bár botorság volna azt gondolni, hogy az alvilág 
nincs jelen szervezett formában, soha nem lépik át 
azt a határt, hogy a katonáknak jelentősebb fellépést 
kellene eszközölnie ellenük.  

Nurween közbiztonságára egyébként a da 
Melthass Ház fegyveresei ügyelnek, kiegészítve a 
Sasok lovagrend közrendű tagjaival és katonáival. 
Az őrséget a városőrség parancsnoka koordinálja, 
akit a da Melthass Ház feje nevez ki, ugyanakkor a 
Sasok lovagrend tagja. A szokás az, hogy a 
nemesház emberei inkább a palota és a fontosabb 
épületek őrzését végzik, míg a rend katonái 
ügyelnek a falakra, a város kapujára és hatfős 
járőreikkel fenntartják a rendet a városban. 

Természetesen háború esetén a lakosság majd 
minden férfi tagja fegyvert ragad, és a részt 
vesz a város védelmében. 

Épületek 

Nurween épületei leginkább a közelben 
bányászott szürke gránitból, valamint a helyben 
égetett halvány vörös téglából épülnek, ám 
rendre előfordul - különösen, ami a díszítéseket 
illeti, a Ralanit alkalmazása, a csontsárga 
oszlopfők, szobrok és domborművek díszítenek 
majd minden nem magán épületet. A tetők a 
hegységek tölgyéből készülnek, halványvörös 
cseréppel, ez alól kevés kivétel van.  

A házak dwoon szokás szerint egy 
nyitott, központi udvarral készülnek, ahová utat 
találhat a napfény, ez a házak, épületek nem 
csak szerkezetileg, de a bennük folyó életet 
tekintve is központi része, minden egyéb rész 
innen nyílik. Ugyancsak gyakori a dwoon 
épületekre jellemző oszlopcsarnokok 
alkalmazása, a Nap fiai amikor csak lehet, a 
magas, karcsú oszlopok között, majdnem a 
szabad ég alatt élik az életüket, így a műhelyek, 
üzletek, de gyakran a hivatalok is rendelkeznek 
egy külső, oszlopos résszel, ezt nevezik trool-
nak, amit rendszeresen tornácként fordítanak, 
noha sokkal nagyobb és több annál. A nagyobb 
paloták, jelentősebb épületek tetején is gyakorta 
alkalmaznak teraszokat, amelyeket azonban 
ritkán fednek, így csak jó időben 
használhatóak.  

A város uralkodó épülete a da Melthass 
család szerény palotája, amely a város 
magasabb pontján, ám nem igazán elkülönülve 
áll. A legmagasabb építmény Ranil temploma. 
A csontsárga Nap-hősök tartotta 
cseréptetőzetéről azonnal felismerhető épület 
nem csak a város legdíszesebb épülete, de a 
közösségi élet központja is. Szintén gyakran 
látogatott épület a lángjósda nyitott épülete. 
Ranil templomának számít, bár zártabb hely az 
Építők rendjének emeletes, teljesen kő 
rendháza.  

Fogadók 

A város minimális átutazó forgalommal 
bír, ezért csupán egyetlen igazi fogadója van, 
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amit a Szilaj lángokhoz címeztek építői. A 
városban inkább kocsmák találhatók, ahol a 
helyiek összegyűlhetnek, ilyenből több is 
akad, legismertebb a középen elhelyezett, 
nyíltszíni tűzhelyéről nevezetes, ételszagú 
Pecsenyetermő, vagy a borválasztékáról 
nevezetes Hajnali harmat, esetleg a 
szegényesebb, ám csinos felszolgálóiról 
elhíresült Napsugár-köszöntő.  

Rendek 

A város a Sasok lovagrend tulajdona, 
és számos lakója is a rend nemtelen tagjai 
közé tartozik. Emellett Nurweenben 
képviselteti magát Ranil Építők rendje is, 
illetve kis létszámban a Grómssa Ház törpéi 
is előfordulnak, bár ők leginkább a 
városhoz tartozó bányászfalvakban 
tevékenykednek 

A vörös háttér, avagy az északi 
háttér 

Hogy képünk teljes legyen, szót kell 
ejteni az Északi Szövetségről és terveiről is. 
A Szövetség vezetői is terveket készítettek, 
hogy a maguk javára fordítsák a kitörni 
készülő háború menetét. Tervek születtek és 
haltak el, miközben érdek feszült érdek 
ellen. Majd egy biztos forrásból származó 
kémjelentésből a vezetők azt tudták meg, 
hogy a Fekete Hadurak első célpontja 
Nurween lesz… 

Mit végül végső tervként elfogadtak, 
mit mindenki – vagy legalábbis a többség a 
haditanácsban jónak vélt, nagy terheket rótt 
a Dwyll unióra. A terv lényege, hogy a 
dwoonok részben átengedik – átcsalogatják 
a saját országukon a toroni hadakat, akik 
Erigow határához érve egy harapófogóba 
fognak kerülni, mivel miden oldalról a 
szövetséges hadak fogják körülvenni őket. 
A terv kétségtelen módon nagy terhet ró a 
Ranil hívőire, éppen ezért már előre 
előkészítettek pár jóvátételi kontraktust, 
amivel végül meg tudták győzni Ral Dal 
Rangát, hogy fogadja el a tervet. A terv öt 
település és a köztük húzódó útvonalak 
kiürítéséből áll, minek végén a toroniak 

pont oda fognak érkezni, ahol már esélyük sem lesz. 
A probléma természetesen itt is a részletekben 

rejlik, hol máshol? A Dwyll unióban habár mindenki 
Ranil igaz hitét vallja, ez nem jelenti a feltétlen 
egységet, és Ral Dal Ranga kizárólagos döntését. A 
Sasok Lovagrend vezetője (A dwoon középkeleti és 
déli tartományok, Davalon, Sur, Sagrahas, Inden-
Inakssir vezető naplovagrendje. Nagymestere Ősz 
Sakrak, Kruhenir, a Hévvel emésztő leszármazottja. 
A senyr lovagrend zászlaján mentazöld alapon 
aranyló sas látható, karmai köz fénylő karddal. A 
rend félelmetes lovasrohamairól ismert. 
Tárcsapajzsnak nevezett közepes pajzsaikat úgy 
tartják maguk elé, hogy semmilyen sebezhető 
felületet ne mutassanak. A lovagrend tagjai fekete 
harci méneket választanak, melyek egytől-egyig 
remek lovak. A szóbeszéd szerint a rend elf 
idomárokat alkalmaz.) természetesen nem fogadta 
el, hogy szeretett országát csak úgy kiszolgáltassák a 
toroni hadaknak, minden ellenállás nélkül, hisz, 
miképpen szokta volt is mondani: „Ahol a 
Háromfejű szolgái aratnak, ott jövő évben nem lesz 
vetés”. Ranil tanácsában dühtől remegő hangon 
ostorozta az Északi Szövetség vezetőit, hogy saját 
országaikkal kufárkodjanak, és saját népüket hajtsák 
koncként, ne a dwoonok igaz népét! Ráadásként 
semmi sem garantálja, hogy Toron seregei éppen a 
dwoonok felé fognak megindulni, miért kéne 
meggyengíteni a védelmet, előre kinyitni a kapukat, 
ha csak feltevésekre alapozzák a terveket? És a 
Sasok nagymestere mellett többek is feltették a jogos 
kérdést, hogy mégis miért építették ki fáradságos 
munkával a naptornyok rendszerét? 

Nurween mit tesz Ranil kedve, a Sasok 
befolyási területéhez tartozik, így nem csoda, hogy a 
Szövetség passzusával érkezett követek, kiknek 
feladatuk volt, hogy a kiürítést elindítsák nem érték 
el a céljukat. A második már szó szerint, mert még 
az első visszatért és jelentette a kudarcát, a második 
követ már odáig sem jutott el, hogy feladatának 
eredménytelenségét a tanács elé tárja. 

 
A szövetség vezetői ismét kénytelenek egy 

olyan eszközt igénybe venni, ami habér nem mindig 
úgy és oly mód cselekszik, mit tervbe vettek, 
azonban már sokszor fordított váratlan mód a sors 
kerekén. 
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És kezdődik a kaland 
A csapat Erigwban kezd, ezt a kiírásban előre 

meg kell határozni. A bemesélés alapvetően a 
mesélőre van bízva, hisz ezt a csapat összetételének 
és beállítottságának függvényében előre nem lehet 
meghatározni. 

A kalandozókat Eligor helyettesese fogadja fel 
a feladatra. Estior cwa D’halmer, ki maga is a Kék 
herceg mintájára hasonló páncélban jelenik meg, 
összetéveszthető magával a herceggel, amire 
gyakran rá is játszanak, hisz próbálják leplezni 
minden módon, hogy Eligor eltűnt. A páncélján 
azonban a saját címérét viseli, így ha valamelyik 
kalandozó rendelkezik Heraldika alapfokkal, akkor 
rájöhetnek, hogy nem a herceggel beszélnek. Estior 
ebben az esetben bevallja a személyazonosságát és 
igazolja magát. 

A feladatuk lényege, hogy utazzanak 
Nurweenbe, és győzzék meg a város vezetőit, hogy 
meneküljenek el onnan mindenképpen. Ismerteti az 
előző két követ eredményeit, és röviden ismerteti a 
Dwoon viszonyokat, és szól pár szót róla, tartsák 
tiszteletben az ottani szokásokat, ha életben akarnak 
maradni. 

Kapnak egy lepecsételt levelet is (D’halmer 
címérvel), aminek a szövege rejtjeles. A levél 
valójában egy kérelem Ralgor Melthass-nak a város 
jelenlegi urának, amiben szép hangon megkéri, hogy 
hajtsák végre az evakuálást. 

 
Az út Nurweenbe eseménytelenül telik, 

azonban érdemes kiemelnie, érzékletezni a változást, 
mikor a csapat a Dwyll unió területére lép, hisz a 
dwoonok büszke népe sokaknak okozott már 
meglepetést (lásd Alapkönyv, Dwyll unió). 

 
Mint fentebb már szó esett róla Nurween a 

hegyek közt fekszik, hadászati szempontból egyrészt 
jól védhető, másrészt teljesen érthetetlen, hogy mit is 
keresnek errefelé a toroniak, hisz minden létező 
szempontból kiesik. 

Nurween falai mögött 

A csapat célja, mint már elhangzott, hogy 
rávegye Nurween vezetőit, és ezáltal a lakosságát, 
hogy hagyják el a várost. Nyílván ezt előre nem 
lehet megtervezni így az alábbiakban bemutatjuk a 
város vezető hatalmait, és fontosabb szereplőit. 

A városban a csapatnak két napja van 
arra, hogy sikerre vigye a feladatát, ugyanis 
utána megindulnak a végkifejlethez vezető 
események – megérkezik a toroni sereg. 

 
Megjegyzés: amennyiben a két nap nem 

elegendő, mert a kaland úgy alakul, akkor 
természetesen lehet ezt nyújtani, hisz a 
kalandozók nincsenek tisztában azzal, hogy 
mikor jönnek meg a toroniak. 

 
Alapvető tézis a város lakóival szemben, 

hogy egyrészt senki sem hiszi el, hogy a 
toroniak errefelé fognak jönni, hisz már három 
zászlóháború telt el úgy, hogy színét sem látták 
a Háromfejű népének, illetve a dwoon 
büszkeség sem engedi, hogy szeretett 
városukat, ahol nemzedékek óta élnek, csak 
úgy mindent feladva magára hagyják, még 
akkor sem, ha mégis igaz a képtelen állítás, 
hogy a toroniak valóban erre jönnek. 

Melthass ház 
A Ház címere hajnal- és haló-nap sugarak 

között zöld és Naparany mezőben arany kardra 
szúrt vörös oroszlánfej, két ezüst virágtól 
ölelve, Kruhenir lobogó napkorongjába 
foglalva. (Lásd függelék) 

A da Melthass Ház dwoon eredetű, 
Kruhenirtől, a Hévvel emésztőtől származtatják 
magukat. A legendák szerint jelen voltak a 
tiernieli királyi udvarban is, ám jelentőségük 
akkor nőtt meg a Sasok lovagrendben, amikor 
Mundhaar da Melthass Psz. 3363-ban 
csapataival sikerrel tartja meg Nurween városát 
a toroniakkal szemben. Egy évvel később a 
várost a lovagrend a családnak adományozza.  

A da Melthass Ház elsősorban 
katonacsalád, a Sasok lovagrendjében töltenek 
be nem túl jelentős, ám stabil pozíciót 
jelentőssé válásuk óta. Feladatuk Nurween 
város irányítása, az ide eső határszakasz 
védelme, és Psz. 3691 óta a városhoz tartozó 
Naptorony ellátása és védelme.  

Politikájukat tekintve a lovagrendhez 
hűek, nem járnak külön utakon - a dwoonokra 
egyébként sem jellemző az árulás - feladataik 
pedig lekötik őket annyira, hogy ne maradjon 
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erejük a renden belüli hatalmi harcokra. A 
Sasok rend biztos támaszának számítanak.  

Természetesen Ranil vallását követik, 
és nem csak támogatásukat élvezi a 
Napisten egyháza, de tevékenyen részt 
vesznek a vallási életben is.  

A család feje a 44 esztendős Ralgor 
da Melthass, a Sasok lovagrend 
megyebárója, Nurween védelmezője. 
Felesége a tűzhajúnak is nevezett Ada-irre, 
a város közkedvelt jótevője. Legidősebb fia 
és örököse Gadar, őt követi Dorv, a 
városőrség parancsnoka, legkisebb fia pedig 
Birril, Ranil papnövendéke. Egyetlen lánya 
Lidyrre. 

A megyebáró igazi dwoon nemesúr, 
vasszigorral irányítja Nurweent és 
környékét, és igencsak zokon tudja venni, 
ha valaki bele akar szólni ügyeinek 
intézésébe. Nem véletlen hogy a városi 
tanácsban oly heves viták szokták borzolni 
a kedélyeket. Ranil papjai és a naplovagok 
rendszeresen más véleményt formáznak 
mint Ralgor, bár köztünk legyen mondva, 
hogy a végső szó általában a de Malthass 
ház uráé. Két személy létezik csupán, akire 
hallgat (persze Ranilt nem számítjuk ide) ők 
pedig nem mások mint hitvese és Gadar. 
Bánatára és nem kevesebb bosszúságára, 
harmadszülött fia, Dorv a város főpapja – 
mily hangzatos cím – Imral pártján áll, mint 
hű ministráns. 

A naplovagok 

A naplovagok rendháza – már 
amennyiben a Naptornyot annak tekintjük – 
a városon kívül található meg. A rend helyi 
vezetője az öreg Nurweenben Garbira, 
számos csata veteránja. A kiöregedett lovag 
ide vonult vissza, hogy idős korában is 
Ranilt szolgálhassa méltó módon. A 
rendház rajta kívül még tíz lovagonak és az 
őket kiszolgáló személyzetnek ad otthont, 
és pár ifjúnak, kik talán egykor majd 
felölthetik Ranil napjával ékes 
lovagvértüket. 

Garbira már jócskán túlvan élete 
delén, és igencsak bővelkedik a 
tapasztalatokban. A dwoonokra oly 

jellemző gyakran jellemző nyakasság iskolapéldája 
lehetne az öreg lovag. A jól értesültek szerint előbb 
lehetne rávenni egy folyókat hogy visszafelé 
follyanak, minthogy Garbira megváltoztassa a 
véleményét, netalántán belássa, hogy valamiben 
nincsen igaza. Más oldalról viszont legendás lovagi 
erényeiben, és mint olyan nem hagyja, hogy a 
becsületen csorba essen – legyen szó az övéről, vagy 
bármely más rendtárséról. 

Ranil papjai 

Mint a Dwyll unió területén általában a papság 
itt is fontos szerepet tölt be a város életében. Imral 
az idősödő főpap (a három felavatott pap közül a 
legidősebb) ezáltal feljogosítva érzi magát, hogy 
mindenbe beleszóljon, ha más nem, akkor legalább 
véleményt formázzon. A kicsinyke 
egyházközösségét egy hihetetlen vehemenciával 
képes védeni – innen is származik talán a gúnyneve, 
mit a háta mögött mernek csak természetesen 
használni: a napbivaly. Azonban akit már egyszer 
fültövön vágott az olvasóval, az átértékeli ennek a 
gúnynévnek a származását… 

Az építők 

Az építők rendje fontos szerepet tölt be a város 
életében, bár nem olyan formában, mint az előzőleg 
említettek. A rend vezetője akár egy Krad papnak is 
beillene, hisz tudásszomja olthatatlan. Lerol Averin 
nemcsak a tudás gyűjtését tartja fontosnak, hanem a 
tudás megosztását is. A rendház kapu bárki előtt 
nyitva áll, ki Ranil és a tudás szent nevében 
bebocsáttatást kér. Nyílván létezik olyan ismeret is, 
mi nem való a napfényre és az mélyen el is van 
zárva a pincék sötétjében. 

A város életében az Építők főleg kulturális 
szempontból jelennek meg, hisz nem létezik 
rendezvény nélkülük, mint szervezőként, mind 
szereplőként egyaránt. 

A városi tanács 

A városi tanács – ami jelen esetben a város hét 
megbízott legöregebb tagját jelenti, csupán formális 
intézmény, hisz a valódi hatalom Ralgor kezében 
összpontosul. A tanács vezetője Multre Halgar. A 
tanács valójában az olyan apró-cseprő ügyeket 
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intézi, amikkel a de Malthass háznak nincsen kedve 
foglalkozni. 

A törp közösség 

A Grómssa ház törpéi habár Nurweenhez 
tartoznak, nem sok vizet zavarnak, mert szinte 
kizárólagosan a város környéki 
bányásztelepüléseken tevékenykednek. Csupán 
akkor jönnek be a városba, ha az valamely okból 
nélkülözhetetlen. 

És megérkeznek a toroni hadak 

Két nap után érkeznek meg a toroni hadak 
Saggaras Lyn Zemhigar vezetésével. Azonban az On 
Cyrremis fejvadászok megelőzték a sereget. Rashan 
a vezetőjük előreküldi a három ifjút, hogy hozzák ki 
az iratokat a városból, amit az Építők rendházában 
fognak megtalálni. Amire pár tényezővel nem 
számoltak az On Cyrremisek. A fóliáns, amit meg 
akarnak szerezni, nincsen szem előtt, része annak a 
több száz kötetre rugó gyűjteménynek, amit az évek 
során felhalmoztak a dwoonok. A másik igencsak 
zavaró körülmény a több láthatólag ókyr jelekkel 
faragott monolit és kőlap, amik szintén itt tárolnak – 
és ha valaki nem beavatottja a hagyományoknak és a 
múlt tudományának, akkor bizony nem mondja meg 
csak úgy, hogy nem a dolomitok tartalmazzák e 
véletlenül az igazságot… 

 
A csapatnak lehetőséget kell arra teremteni, 

hogy elkaphassa, a három ifjút, mert tőlük lehet 
előre hallani arról, hogy bizony holnap érkezik a 
toroni sereg Saggaras Lyn Zemhigar vezetésével. Az 
is elmondják, hogy egy bizonyos fóliánsért jöttek, de 
nem tudják, hogy ebben a gyűjteményben az hol 
lehet. Azt hogy a sereg igazából miért jön, nem 
tudják, nekik az volt a feladatuk, hogy előzzék meg. 

 
A végkifejletet nagyban befolyásolja, hogy a 

kalandozók mit csinálnak a három elfogott 
fejvadásszal. Ha életben hagyják őket, akkor a Sasok 
fellegvárába zárják őket. Ha azonban megölik a 
három ifjút… 

 
 
 

Végkifejlet 1. A kegyelmes hősök 
(megkegyelmeztek a három 

ifjúnak) 
Abban az estben, ha nem tudják 

meggyőzni a városiakat, hogy hagyják el 
Nurweent, akkor a betörő toroni hadsereg 
minden hősiesség ellenére vissza fogja szorítani 
a fellegvárba a védőket. Itt azonban a sereg 
megáll, és alig pár óra múlva vissza fog vonulni 
– hisz nincsen szükség sok időre ahhoz, hogy a 
teljes irattárat kifosszák és magukkal vigyék a 
dolomitokkal, kőlapokkal egyetemben. A 
fellegvárba azonban betör a három On 
Cyrremis fejvadász, hogy a hagyományaiknak 
eleget tegyenek. Ha feltartóztatják őket, akkor 
Noar és Tramorin feltartják a kalandozókat és a 
védőket, míg Rashan eljut a három fogolyig és 
rituális torokmetszésben részesíti őket. 

Ezalatt a sereg visszavonul, gyakorlatilag 
úgy, hogy igazi nagy kárt nem is okoznak, hisz 
a céljukat elérték, és Saggaras siet vissza, hogy 
biztonságba tudják a megszerzett 
bizonyítékokat. 

Végkifejlet 2. A kegyetlen hősök 
(végeztek a három ifjúval) 
Abban az estben, ha nem tudják 

meggyőzni a városiakat, hogy hagyják el 
Nurweent, akkor a betörő toroni hadsereg 
minden hősiesség ellenére vissza fogja szorítani 
a fellegvárba a védőket. Itt azonban a sereg 
megáll, és alig pár óra múlva vissza fog vonulni 
– hisz nincsen szükség sok időre ahhoz, hogy a 
teljes irattárat kifosszák és magukkal vigyék a 
dolomitokkal, kőlapokkal egyetemben. A 
fellegvárba azonban betör a három On 
Cyrremis fejvadász, és elégtételt vesznek a 
három ifjúért. Megkeresik azt, vagy azokat a 
kalandozókat, akik végeztek az ifjakkal, és 
megnyomorítják egy életre. A végső vágást 
Rashan fogja bevinni minden esetben, 
alapvetően szemet, kézfejet célozva. 

Ezalatt a sereg visszavonul, gyakorlatilag 
úgy, hogy igazi nagy kárt nem is okoznak, hisz 
a céljukat elérték, és Saggaras siet vissza, hogy 
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biztonságba tudják a megszerzett 
bizonyítékokat. 

 

Végkifejlet 3. Sikeres küldetés 
A csapat sikerre vitte a küldetést… 

azonban minden bizonnyal Darton most 
halálra neveti magát… mivel a toroni sereg 
bevonul, majd alig fél napot elidőzve 
sietősen vissza is tér a vonalaik mögé, egy 
alig maroknyi helyőrséget hátrahagyva. És 
mindössze a könyvtár egy részlegét vitték 
magukkal. Az On Cyremmis fejvadászok ha 
életben maradtak, akkor végeznek a három 
ifjúval, egyebekben ők is visszavonulnak. 

Végkifejlet 4. A gyáva hősök 
A csapat nem tudja rávenni a 

városikat a távozásra, de ők maguk viszont 
nem várják be a toroniakat… és kívülről 
nézhetik végig, hogy Saggaras Lyn 
Zemhigar sikerre viszi azt, mit családja 
célul tűzött ki. 
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Térképek 
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Címerek 

A nurweeni da Melthass Ház címere 

 
 

 
A Da Melthass Ház címere hajnal- és haló-nap sugarak között (8, ezek száma a bárói rangot 

jelöli), acélabroncsban (lovagi rang jele) zöld (Sasok lovagrend színe) és Naparany (a Da Melthass 
Ház színe) mezőben arany kardra szúrt vörös oroszlánfej (A Toron elleni vitézséggel szerzett 
megbecsülés jele), két ezüst virágtól ölelve (Dwoon szimbólum, Ranil fényét összegyűjtő, azt 
értékké formáló elem), Kruhenir lobogó napkorongjába foglalva (a Nap-hős jelképe). 
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 Estior cwa D’halmer (A Kék Herceg álcájában szereplő lovag) címere 

A cwa D'halmer Ház címere erv pajzs, lándzsásan balharánt osztott kék-fehér sakkos - arany 
mezőkkel. A lándzsák a harcos rangot, míg a kardok a seregvezérit jelzik. A Család jelmondata: „A 
gyengék fájdalma az erősek győzelme”.  

Az erv heraldika egyéni címereket használó rendszerében Estior cwa D'halmer lovag címere a 
családi címer, középen álló, vörös karddal (az első fiú, örökös jele), vörös koronával (az erv hercegi 
Felső lovagrend tagságának jele).  

 
2014.01.25.  

Szerző: Domokos Tamás 
Város és térképek, címerek: Magyar Gergely 

Forrás: Cantina 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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