
 

 

 
 

A fekete köpenyesek 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

,,Szokásos éjszakai vadászatként 
kezdődött az az éjszaka is. Nagy pénzt 
reméltem egy köpenyes magányos 
alaktól. Körbe vettük nem tudott 
menekülni a háta mögé léptem késemet 
a nyakához szorítottam. Már elkezdtem 
vágni mikor észrevettem, hogy nem 
könyörög az életéért hanem hihetetlen 
de nevetet. Nem tudtam mire vélni 
megkérdeztem tőle mi olyan vicces.  

Erre röviden csak annyit felelt néz 
körül. Nem hittem a szememnek körbe 
vettek a varázslók. Csak pár érthetetlen 
szóra emlékszem és a sötétségre. Aztán 
egy tömlöcben ébredtem 

nem tudom mennyi idő telhetett el 
de éltem és ennek örültem kezdetben. 
Körülbelül tízen voltunk a ketrecben 
ahogy körülnéztem több száz ketrecet 
láttam. Hetek teltek eseménytelenül már 
rájöttem mi lettem. Csak pénzt akartam 
és egy semmi lettem egy tárgy amit ha 
kell felhasználnak. Rabszolga, áldozat, 
kísérleti nyúl ez lettem én.”  

 
A fekete köpenyesek egy kráni 

varázsló szövetség. Az alapelvük 
egyszerű ha minden varázsló egyformán 
néz ki nem lehet megkülönböztetni a 
főmagisztert a tanítványtól. Minden 
varázshasználót szívesen látnak 
szövetségben ha hajlandó elfogadni a 
törvényeiket. 

Történelmük a homályba vész 
állítólag egy nagy hatalmú dorani 
varázsló alapította a rendet. Kezdetben 
csak Kránban léteztek ott hamar 

elszaporodtak szinte minden varázsló 
csatlakozni akart aki nem az hamar 
meggondolta magát. Más területeken a 
fekete köpenyesek inkább titkolják 
létüket és csak ha segítségre van 
szükségük akkor hívják testvéreiket. 
Kránban a varázslók sosem 
mutatkoznak a köpenyük nélkül 
máshol csak jeles alkalmakkor. 

Törvényeik egyszerűek: 
• Minden köpenyes ha parancsot kap 

egy feljebb valójától azt köteles 
teljesíteni. 

• Minden tudását köteles a rendel 
megosztani. 

• Minden varázstárgyát köteles 
beszolgáltatni a rendnek (ezután 
rend visszaszolgáltatja amint 
megvizsgálták a megfelelő 
varázslók , ha tárgy túlságosan 
értékes vagy ritka a rend hajlandó 
azt megvásárolni) 

Felépítése 

A rend vezetője a főmagiszter 
haláláig (a főmagiszter rend alapítása 
óta nem változott de a törvény létezik) 

Ha halála eljön a magiszterek 
választják ki utódját.  

A főmagisztert a 9 magiszter 
követi Ynevet 9 régióra osztották 
ezeket irányítják. (A felosztás nem 
terület alapú hanem a varázslók 
számától függ.) 27-... tsz. 
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Őket 10 fővarázsló szolgálja 21-26 tsz 
1 fővarázslót 20 nagymester követ. 16-20 tsz 
1 Nagymestert 100 mester követ 9-15 tsz 
1 Mestert 100 szabad varázslót vezet 3-8 tsz 
1 szabad varázsló 1-10 tanítványt irányít 0-2 

tsz. 
A számok gyakran változnak de az alap 

állandó. 
Ezen kívül vannak különböző szervek.  

A tudás őrei 

A feladatuk az események a felfedezések 
lejegyzése. Az összegyűjtött könyvek másolása, 
rendszerezése. 

A könyvtári látogatok segítése.  
A szövetség több területén vannak könyvtárak 

de a legnagyobbak: 2 Kránban, 2 Doranban, 
Erionban, Új-Pyaronban, Toron, Gorvikban, 
Ordanban, de szinte minden országban vannak 
kisebb könyvtáraik. A Nagyobb könyvtárakat az 
különbözteti meg a kisebbektől, hogy a nagyokban 
minden fekete köpenyesek által birtokolt könyv meg 
van. A kisebbek mérete még így is átlagon fölüli. 

A Bosszú lángjai 

Az ő feladatuk a bérgyilkosok irányítása a 
körözések kezelése a panaszok meghallgatása. 
Halott varázslók gyilkosainak megtalálása és 
kiirtása. Bizonyos helyzetekben szabadon 
rendelkezhetnek a köpenyesek tartalékaival. 

A szorgalmasak 

Ők a varázslók felszereléséért felelősek ők. Ők 
vizsgálják és jegyzik le az új varázstárgyakat. 

De ők gyártják a zombikat a gólemeket az 
egyéb mechanikus egységeket. Ők alapozzák meg a 
kereskedelmet. 

 A kereskedők 

Ők szerzik be amire rendnek szüksége van a 
varázstárgyak kereskedelmével nagy hasznot 
termelnek. 

Csak a megbízható bölcs és kalmár vérrel 
megáldott varázslók lehetnek kereskedők. 

 
 

Az árnyékban járók 

Kémek és orvgyilkosok infókat szereznek 
ellenőriznek. Megölik a nagyhatalmú nagy 
sereggel védet ellenséget. Ők alapozzák meg az 
esetleges szövetségeket. Esetleg ha szükséges 
lopnak is. 

A háború mesterei 

Ők legnagyobb stratégák ők vész esetén 
ők irányítják a seregeket és dolgozzák ki a 
stratégiákat. 

Ha a rend háborút hirdet ők veszik át a 
vezetés egy részét. 

A reng hangjai 

Diplomaták, fordítók és tolmácsok. Az ő 
dolguk kommunikálni minden a renden belüli 
és kívüli lénnyel. 

És élőholtakkal lelkekkel istenekkel.  

A rend tagjai 

A rend alapját a varázslók teszik ki de 
mindenféle varázshasználó van benne. Még 
ritka csak Kránban előforduló kasztok is 
képviselik magukat. 

A rendről pár fontos információ:  
• soha nem hagyják el a bosszút 
• ellenségeiket családdal klánnal együtt 

irtják ki. 
• szeretik a látványos kivégzéseket.  
• a bérgyilkosokat megölik a 

megbízóval és annak családjával 
együtt de a bérgyilkos klánját nem 
bántják. 

A köpenyesek nem csak képzett 
varázslókat vesznek be hanem tehetséges 
gyerekeket is képeznek a könyvtárak mellék 
épületében. 

A tanítványoktól nem kérnek pénzt csak 
fegyelmet és hűséget később pedig szolgálatot a 
rendnek.  

Rengeteg pénzt költenek kísérletezésre és 
ismereteik bővítésére. Rengeteg csapatot 
küldtek már szét a világba.  

Növényekért, állatokért, varázstárgyakért, 
tekercsekért és egyéb hasznos haszontalan 
dolgokért. 
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A rend mostanság 
nagy fegyverkezésbe kezdett. Ediomadba 
akarnak pár aquirt begyűjteni. Nagy 
pénzeket fizetnek aquir ereklyékért, 
varázstárgyakért, informáciokért.  
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