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Örök Változás lovagrend

Minden törvény változik. Melyik
ranagolita ne lenne tisztában a változás
törvényével?
Ám
sokan
hitték,
gondolták úgy, nőkből sosem lesz
Gorvikban lovag. Tévedtek. Elég volt
egy város néhány asszonyának helyt
állni, megvédeni magukat és társaikat
egy rivális főnemes birtokáról érkező
veszedelem
ellen,
máris
akadt
befolyásos pártfogójuk, akinek hála
megszületett Gorvik talán első női
lovagrendje. Mert többé nem leszünk
áldozatok. A Dea Macula és más
hasonlóan kíméletlen csoportok, rendek
kegyetlenségétől
félő
fiatal
nők
helytállása során létrejött rend legfőbb
feladata ma is az, hogy lovagi
harcmodorra,
a
kiemelkedettségük
bizonyítására nevelje az arra érdemes
generáció hölgy tagjait. Elsősorban
az önvédelem lehetőségéről szól.
Persze a rossz nyelvek szerint a
lovagrend
alapításánál
egy
boszorkányszekta
is
bábáskodott,
gondolva, hogy pár harcos természetű
lovagdámát bizonyára sokan nem
néznek majd boszorkánynak, s ha sok
szép lány közül válogathatja az
utánpótlást, és azok könnyen fognak
maguknak
udvarlót,
könnyen
megerősödhet.
Hiszen,
ha
a
boszorkányok tudását varázslattal is át
lehet adni, amit egy démontól örököltek,
ki
akadályozná
meg,
hogy
e
lovagdámákat egyetlen éjszaka alatt
boszorkánnyá is kiképezzék?

Tény azonban, hogy az így létrejött
Örök Változás Lovagrend Gorvik
legrosszhírűbb lovagrendje. Ez pedig
elsősorban a felvételt nyert lányok
kegyetlenségének, s a rend elveinek
köszönhető.
A szépség fegyver, de aki nem
tudja, nem akarja ezt megvédeni, az
nem méltó rá, hogy e fegyvert
forgassa. Egy arra méltatlan lány, egy
potenciális rivális boszorkány, pedig
ne
szerezhessen
befolyást
a
szépségével. Ehhez pedig a „védtelen
riválisok” megkínzása, elcsúfítása a
legjobb megoldás. Persze a rend tagjai
pontosan tudják, ha egy utcán
mindenki látná a ténykedésük keze
nyomát, hamar ők is komoly
ellenállásba ütköznének. Ha pedig az
áldozat tovább él, de nem akarja
mutogatni a sebhelyeit, a testében esett
károkat, mert szégyelli azokat, csak
suttogva említik a rend rémtetteit,
akkor megerősödhetnek.
Persze
az
idegenekkel,
másfajúakkal
ha
tehetik
még
kegyetlenebbül
bánnak:
Nekik
nyilvánosan kell elviselniük mindezt.
Egyszerűen azért, hogy aki a rend
rémtetteiről hall, az a külhoniak elleni
elfogadott
tettekre
gondoljon.
Természetesen
a
külhoniakkal
szembeni kegyetlenség kapcsán több
fontos szabályt határozza meg a rend
tagjainak az életét, amit minden
körülmények között be kell tartaniuk.

MAGUS

Örök Változás lovagrend

•

Kalandozok.hu

félelmet ültessenek Gorvik ellenségeinek
szívébe. Ha kell, akkor egy shadoni templomot
szentségtelenítenek
meg,
kínzókamrának
használva azt egy ünnep előestéjén, hogy az
ünneplő tömeg csak a halálra vagy félholtra
gyötört meztelen lányokat, asszonyokat találja a
templomban... Nomeg egy halott papot.
Vallják,
e
feladatban
azért kiemelkedettebbek bármely más hasonló
rendnél, még a Dea Maculánál, számos más
lovagrendnél, káosz szektánál is, mert egy nő
érzékeny pontjait egy másik nő ismerheti
igazán.
Lovagrend specifikus képzettségek első
szinten:
• Szexuális kultúra, Alapfok
• Kínzás, Mesterfok
• Élettan, Alapfok
• Sebgyógyítás, Alapfok
• Méregkeverés, Alapfok

Ha küldetésük elbánni egy külhonival, akkor
alaposak, kíméletlenek.
• A rendtől kapott küldetések igazán
fontosak
• Ha egy lovag valakit a barátságába fogad,
azt
megsegíteni mindig küldetés
és
fontos. A hűség fontos náluk.
• Ha egy külhoni bizonyítja a kiemelkedettségét
nem bántják. A kiemelkedetteket tisztelik.
• Aki meg tudja védeni magát nyílt
harcban egy lovagjuk ellen az
kiemelkedett, nem bántják
• Aki más téren kiemelkedett, Gorvikban
lenne aki bosszút állna a védelmében, azt
nem bántják
• A küldetés fontos, szórakozásból kegyetlenkedni
nem. Nem kockáztatják felesleges az inkvizíció
haragját.
• Érdekből viszont kegyetlenkednek
• Az
öncélú
ám
kockázatmentes
kegyetlenkedés nem elvárás, de nem is
tiltott
• Ha egy területen szabadon választhatnak
célpontot, sok célpont lehet azt persze élvezik.
• Gorvikban szabad a célpont választás a
külhoniakra, ezt kiélvezik
• Ölni ez esetben sem szeretnek, egy halott, vagy
haldokló áldozat "nem emlékszik rájuk".
A lovagi etikettet más nemesekkel, lovagokkal
szemben többnyire betartják, a tornákon helyt
állnak, akad számos olyan tevékenységük is, ami
alapján lovagiasnak látnánk őket, de mindez alatt ott
lapul a sötét titok: A legtöbb tagot egyszerűen az
motiválja, ne ő legyen az áldozat, ő inkább ragadozó
lenne. A csatában való bátorságot, a helytállást oly
sokszor az egyszerű, hideg logika kínálja. Csatában
elesni még mindig jobb, mint elveszteni mindazt a
biztonságot amit elértek, és megtapasztalni azt a
kegyetlenséget amit, ha tehetik maguk is
gyakorolnak. Persze akadhatnak valóban bátor, akár
lovagias tagjaik is, de nem csak ez a jellemző.
Mint megannyi nemesi címet szerzett kapitány
a kalózkodásra, ők rablásra, és számos rémtett
elkövetésére kaptak engedélyt, és parancsot
támogatóiktól. Feladatuk, hogy rémtetteikkel

A rend tagjai 4. szinttől választhatják,
hogy egy különleges küldetésen vegyenek
részt, az innen visszatérő tagok pedig,
választásuk szerint, mágikus úton tanítva a
boszorkány kasztot is elsajátíthatják (Tanítás
varázslattal). Természetesen nem minden lány
választja ezt az utat. A rend tagjai általában
igyekeznek inkább lovagnak kinézni, mint
boszorkánynak elérve ezzel, hogy a többség ne
is gyanakodjon másra.
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