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Ricmedcon  

Egy nagyon ősi Nemesi Ház. Mint 
ilyennek a székhelye Shulurban 
található, a Gazdagnegyedben áll a 
gyönyörű kastélya. Jelentős befolyással 
rendelkezik a fővárosban, azonban 
minél messzebb megyünk Shulurtól a 
Ház befolyása annál jobban csökken. 
Természetesen hatalmas, a Császár által 
adományozott birtokokkal is bír, de a 
birtokai nem a legjobb földek, és néhány 
közülük kifejezetten távol esik a még 
egészségestől.  

A Ház nem harcias beállítottságú, 
soraiból nem nagyon kerültek ki híres 
toroni hadvezérek, azonban mint az 
közismert remek kapcsolatai és kiváló 
vezetői révén az árnyékháborúk 
nagymestere.  

Nagyon rossz viszonyban állnak 
az Al'devar Házzal, mind Shulurban 
mind szomszédos birtokaikon 
folyamatosak az összetűzések.  

Al'devar  

Egy hatalmas és nagy 
hagyományokkal rendelkező Nemesi 
Ház, melynek gyökerei több ezer évre 
nyúlnak vissza. Az Al'devarok 
központja Shulurban, a 
Gazdagnegyedben található, azonban 
igen jelentős erőkkel bírnak a főváros 
határain kívül is. Óriási birtokaik 
vannak a Birodalom nyugati régiójában, 
ahol jól felszerelt, remekül képzett  

hadsereget tartanak fenn.  
A család híres katonai 

hagyományairól, mint ismeretes 
mentalitásukhoz sokkal közelebb áll az 
erőpolitika, a viták fegyverekkel és 
hadseregekkel való elintézése semmint 
a ravasz diplomácia. A Ház egyik 
férfisarja kiérdemelte az Agitor 
Imperalis rangot a Császártól és ezzel 
hatalmas befolyást biztosított az 
egyébként sem gyenge Háznak, így ma 
az Al'devar-ok a Birodalom nyugati 
felének egyik legjelentősebb hatalmát 
jelentik.  

Nagyon rossz viszonyban állnak 
a Ricmedcon Házzal, folyamatos 
küzdelem folyik a két ház között.  

Régensi Ház  

A Régensi Ház Toron Nemesi 
Házai között egy nagyon különleges 
képződménynek számító Ház. Mikor 
többezer évvel ezelőtt a Császári 
Dinasztia ellen az első és egyetlen 
trónfosztási kísérlet meghiúsult abban 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
Régensi Ház, és azóta rendkívüli 
befolyással rendelkezik a Birodalom 
belpolitikai színpadán. Bár manapság a 
Császári dinasztia annyira erős, hogy a 
Régensi Ház régi fénye és hatalma 
jelentősen megkopott még mindig 
fontos szerepet töltenek be a 
Birodalom életében.  

Tulajdonukat képezi a híres 
Ködfivérek néven ismert 
fejvadászklán, mely sokak szerint a  



MAGUS                                                                            Toron nemesházai                                                       Kalandozok.hu 

2 
 

legjobb fejvadászokat vonultatja fel a Sheraltól 
északra.  

Császári Dinasztia  

A Császári Dinasztia lényegében nem más, 
mint Toron merev társadalmi rendszerében a 
legfelső kaszt, az Elendor. Minden a Császári 
Dinasztiával kapcsolatos alapvető információ a 
Birodalom társadalmi felépítésénél olvasható.  

Wyrad  

Grecchar-ban székelő Nemesi Ház. Bár 
nagyon messze van ez a keleti város észak legszebb 
és legcsodálatosabb városától, a Birodalom szívétől, 
a Császár lakhelyéül szolgáló Shulurtól  mégis 
elengedhetetlenül fontos a Birodalom 
szempontjából. Grecchar-ban van Toron legnagyobb 
hadikikötője, és az itt székelő Wyrad Ház feje a 
Toroni Haditengerészet legfelső ura, aki csak és 
kizárólag a Császártól fogad el utasításokat. A 
Wyrad Ház noha hátrányban van más Nemesi 
Házakkal szemben, hisz távol van az uralkodótól 
ugyanakkor olyannyira nélkülözhetetlen, hogy 
aligha van mitől tartania. Soraiban majdnem minden 
férfi flottáknak parancsol, beszélik, a világ legjobb 
kapitányai kerülnek ki az ősi kyr Wyrad-ok közül.  

Sestore  

A Morron-síksági birtokán élő Nemesi 
Ház. Nem túl nagy és nem is túl erős, de 
vitathatatlanul ősi. Elég keveset tudni a Ház 
tagjairól. Rebesgetik, hogy a Ház néhány 
évszázaddal ezelőtt azért hagyta ott shuluri 
palotáját és vonult félre, mert egy átok kezdte 
beteljesíteni rajtuk hatását, de hogy milyen 
jellegű átokról lehet szó, és hogy egyáltalán 
igaz-e a mendemonda azt senki sem tudja. Az 
mindenesetre bizonyos, hogy a Ház tagjai 
nagyon ritkán érintkeznek a környezetükkel és 
ez felettébb gyanússá teszi a Sestore Házat... 
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A cikk egy régi, azonosíthatatlan netes 
Toron kiegészítőben szerepelt, valószínűleg 
közeli a kapcsolata a M Listával. 

 
 

  
 
 

 


