
MAGUS                                                                    Baraad-szigeteki nemesházak                                        Magyar Gergely MAGUS                                                                    Baraad-szigeteki nemesházak                                        Magyar Gergely 

 
1

Baraad-szigeteki nemesházak 

 
1



MAGUS                                                                    Baraad-szigeteki nemesházak                                        Magyar Gergely 

Baraad-szigeteki családok 

(Psz. 3690-ben) 

Fsz. Név Eredet Vallás Politika Gazdaság 
1 Tordien toroni Tharr Abaszisz-párti Rabszolga, állat, kalóz 
2 Beknard kheton* Tharr Háború (aszisz) Fegyverkereskedelem, kalóz 
3 Nobun toroni Tharr Toron-párti Hajózás 
4 Tolcador dolamin Tharr Corrido-párti Élelmiszer, szesz 
5 Corrido toroni Pyarronita Függetlenségpárti Pénz 
6 -En Kossylor toroni Tharr Függetlenségpárti Tudomány, kereskedelem (tor) 
7 Dal Ergan aszisz Antoh Függetlenségpárti Kereskedelem (kelet) 
8 La Terrogh kheton Tharr Abaszisz-párti Helyi „maffia” 
9 -on Trissar toroni Tharr (M) Függetlenségpárti Hajóépítés 
10 Del Asseris aszisz Tharr (Py) Abaszisz-párti Bortermelés 
11 -en Yrdaquor toroni Sogron Abaszisz-párti Politikusok 
12 Rogiar kheton Tharr (-) Függetlenségpárti Hajózás, kalózok támogatása 
13 Vilenas dolamin Sámán Semleges Kalóz, harcos 
14 se Krollgor kheton Tharr Függetlenségpárti Boszorkánymester 
15 Lorgahf aszisz Antoh Abaszisz-párti Művész, kézműves 

* A khetonok a Pe. 15. évezredben menekültek Abaszisz, Baraad térségébe keletről. Az ő 
szövetségeseik voltak a dolam’anok, mai nevükön dolaminok. Ma őslakosainak számítanak a 
szigetnek. (Crantai kronológia) 

 
1. Tordein Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Tharr 
Politika: Abaszisz-párti 
Gazdaság: Rabszolga-kereskedelem, kalózkodás 
Családfő: Bantos Tordien (57) 

Toroni eredetű baraadi nemesház. Majd két évezrede 
hagyta maga mögött a Háromfejű birodalmát, ha a családi 
krónikáknak hinni lehet, kifejezetten császári parancsra. Hogy 
áldás ez, vagy átok, megoszlanak a vélemények… 

A Tordienek teljesen elkorcsosultak, vérük felhígult, egyre 
ritkábbak közöttük a kyrre emlékeztető jegyek. A szigeteken megtalálták a számításukat, a Tordien Ház 
a rabszolga kereskedelem vezetője, számos ezzel kapcsolatos monopólium birtokosa, és a Láncbarátok 
helyi szövetségese és vezér alakja. Ez bevételeik fő forrása, ám emellett állatok kereskedelmével is 
foglalkoznak, a külvilágban gyakran ez a hivatalos foglalkozásuk. Hajóik a Láncbarátok Toron felé 
áramló rabszolga kereskedelmének jelentős részét bonyolítják, valamint a caedoni feláldozandó 
foglyok legfőbb szállítói. Hajóik, és embereik a kalózkodásban is jártasak, a rabszolgák egy részét így 
szerzik. Magánhadserege, a ’kardhal-fiúknak’ hívott legények a szárazföldön és a tengeren egyaránt 
rettegettek, hagyományos fegyverük a széles pengéjű tengerészszablya. 
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A Hát Tharr hitét vallja, és a más, főleg a pyarroni vallás elleni csöndes ellenállás és harc 
legelkötelezettebb híve. A Ház nem egy tagja – főleg az oldalágakból - Tharr egyházának különböző 
posztjait tölti be, így egyházi befolyásuk is említésre méltó. Igaz, ezen jelentősen csökkentett a Psz. 
2639-ben rontásérsekké emelt püspök tisztogató akciója, mely kevés halottal, inkább több, messze 
küldött tisztviselővel járt. 

A Tordien Ház politikáját tekintve Abaszisz párti, annak idején a csatlakozás egyik nagy 
támogatója volt.  

 A Ház jelenlegi pátriárkája az 57 éves, magas, őszes hajú, kiélt arcú Bantos Tordien. Gyakran 
szivarozik; a szokás már dédapja óta a Tordienek jellemzője, mely szokása okán a nemesi körökben 
„sárkány” gúnynévvel illetik. Idősebbik fia a 32 éves Siften Tordien, nagy hajós, a család 
kereskedőflottájának kapitánya, gúnynevén a Kilenc Hajós Kalóz. Fiatalabbik fia a 28 esztendős 
Bohmer Tordien, aki Ifinben él, mint kereskedő, és az ottani láncbarátok fontos tisztségét tölti be. 

A Ház színe a kék és az arany, ferdén négyelt toroni pajzsú címerük jobb pajzsfőjében kékkel és 
arannyal hatszor vágott, melyek a Ház hét elvét tükrözik. Szemben velük kék alapon arany kardhal – a 
Ház alapítójának szent állata. A jobb pajzslábban kék alapon arany vitorlás hajó, ami a hajózásra utal, 
vele szemben pedig arany alapú kék csillag-kárpit, a toroni heraldika öröksége.  
 
2. Beknard Ház 
 
Eredet: kheton 
Vallás: Tharr 
Politika: Háború (aszisz)-párti 
Gazdaság: fegyverkereskedelem, kalózkodás 
Családfő: Biggaros Beknard (43) 

Kheton eredetű, ősi baraadi ház, nemességét a szigeteke 
mindenkori hű szolgálatával szerezte meg, majd egy évezrede már.  

A Beknardok tartják kezükben a szigetek fegyvergyártását, 
fegyverkovács klánját, s ami a legtöbb hasznot termeli, a 
fegyverkereskedelem számos monopóliuma is az övék. Megtehetik, 
hogy gyakran támogatják a sziget egyházát, és Baraadheik őrségét 
is jelentős mennyiségű hadianyaggal. A Ház számos tagja büszkélkedhet különleges kovácsmunkákkal, 
és méltán híres a Ház számtalan ritkaságot rejtő fegyverterme is. A nemesi körök gúnya szerint 
mégsem tudnak mit kezdeni velük, mivel csapnivalóan vívnak, ez azonban nem igaz. A ház kisebb 
kereskedőflottával rendelkezik, javarészt bérli hajóit, illetve szállítóit. Ilyen téren jók a kapcsolatai a 
teraggini Húsz Galleon kereskedelmi szövetséggel.  

A Ház – nem véletlenül – érdekelt a térség háborúiban, így támogatja azokat. Jelenleg Abaszisz 
párti, a forrongó hangulat és a talán közelgő zászlóháború nagy hasznot ígér a Fekete Hadurak oldalán.  

A Beknardok hagyományosan Tharr vallását követik. A család minden második fia papnak megy, 
ebben a tekintetben, no és a szoros egyházi kapcsolatokban a Tordienek ellenfelei, noha ők nyertesei a 
3639-es tisztogatásnak. Jelenleg is számos fontos egyházi tisztség birtokosai, Seth Mortai (Udalbaar 
rontásérsek helyettese) is személyes jó barátjuk. Még a jelenlegi rontásérsek ellen is támogatják, hiszen 
túl engedékenynek tartják, őka keményvonalas és erőt mutató Tharr hívei. 

  A család pátriárkája a 43 esztendős Biggaros Beknard, aki furcsa perverzióiról ismert. Szolgái 
suttogva mesélnek kikötözve talált ágyasokról, sikolyoktól hangos szerelmes éjszakákról. Biggaros 
öccse, Drungah jeles Tharr-pap, a szigetek Quessora, a Bakpápa elkötelezett híve. A pátriárka örököse 
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a 23 esztendős Lonthor, a nemesi körök ismert széptevője és párbajhőse, akiről az a szóbeszéd járja, 
hogy még sosem járt a család hajóin, mivel iszonyodik a víztől. Húga, a csodaszép fekete hajú, és 
szintén kedvelt, csapodár Reilla (21), kinek kezére többen is pályáznak. 

A Ház címere kheton pajzsban vörös alapon bal arany harántpólya, a Ház színei, rajta fekete 
galleon a hadihajózás jelképe, míg két oldalt felül szembeforduló delfinek, a tengeri házak egyik 
hagyományos címerállata, a kettőzés egykori házegyesülésre utal.  

 
3. Nobun Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Tharr 
Politika: Toron-párti 
Gazdaság: Hajózás 
Családfő: Ayres Nobun (48) 

Shuluri gyökerekkel rendelkező dinasztia. Toront a 2700-
as években hagyta oda, mivel igen súlyos hatalmi harcokat 
veszített el – csak egyházi támogatásnak volt köszönhető, hogy 
nem kipusztult, hanem elmenekült.  

Szomjazzák a bosszút, és nem mondtak le a Toronba való 
visszatérésükről. Vérvonalukat őrzik, politikájuk szerint a 
Baraad-szigetek toroni fennhatóság alá kerülését szorgalmazzák, mivel ekkor vezető szerepet remélnek 
maguknak. Ebből kifolyólag jelenleg az Abaszisztól való elszakadás hívei és kiszámítható támogatói, 
Corrido Chacal szövetségesei.  

A Ház fő gazdasági bevételeit a hajózás jelenti. Nagy kereskedőflottát tart fenn, innen-onnan 
összeválogatott hajói között mindenféle nagyságú és állapotú megtalálható. A szóbeszédekkel 
ellentétben nem elhanyagoltak, és csupán annyira veszélyes vízre szállni a Nobunok „tákolt hajóin”, 
mint bármelyik másikon. Ellenben hajósai kiválóak, a Ház iskolájából remek navigátorok és hajósok 
kerülnek ki, a ház valamennyi fia hagyományból elvégzi a Hullámjárók iskoláját – nekik persze nem 
kell tíz aranyat fizetni a kétéves képzésért.  

A Ház Tharr vallását követi, példás vallásgyakorlatukról híresek, az egyházi szertartások állandó 
résztvevői – ettől is kyr vérük megőrzését remélik.  

A pátriárka a 48 éves Ayres Nobun, remek hajós, Hullámjáró, tanult ember. Chacal jó barátja, és 
intelligens hitvita partnere, a Corrido villa gyakori vendége. Felesége a toroni származású Sinit en-
Huiassil, akit hosszú, fehér haja miatt gyakran tündérként emlegetnek, holott a vékony, beteges asszony 
nem bánik rosszul az áldozótőrrel sem. Három lányuk van, Illyenn (24), Tekidia (21) és a vadóc Leirna 
(17); a Ház feje a két idősebb bármelyikét szívesen látná Chacal oldalán, feltéve, ha az áttérne a 
Háromfejű hitére. 

A Nobun Ház címerében toroni pajzson a jobb pajzsfőben arany alapon fekete, kopasz fa, a Ház 
legendáival függ össze, a jobb pajzsfőben a Ház színei, fekete és arany váltakoznak hatszor vágva. A 
pajzstalp két oldalán ellentétes fekete-arany színnel két medve, a család címerállata néz farkasszemet, 
mely a színellentétek okán a toroni heraldikában a kettősség szimbóluma. 
  
4. Tolcador Ház 
 
Eredet: Dolamin 
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Vallás: Tharr 
Politika: Corrido-párti 
Gazdaság: Élelmiszer, szesz 
Családfő: Felip Tolcador (20) 

Dolamin származású, eredetileg gazdálkodó család. A Ház 
már vagy kilencszáz esztendeje kisnemesi rangot szerzett, melyek 
külön oklevélen Tharr egyháza is megerősített, és Tharr akaratával 
egyezőnek titulált – vigyáznak is a ritka okmányra. Ereikben az ősi 
szigetlakók és a toroni vér keveredik, valamint obasz vér is 
csordogál. 

Az egyetlen család, melynek központja nem a fővárosban 
található, noha tartanak fent egy kisebb rezidenciát Baraadheikben 
is. Ellenben a legnagyobb birtokokkal rendelkeznek a szigeten 
belül. Uralják a Baraad-szigetek mezőgazdaságát, a szigeten termelt 
élelmiszerek 70% az ő birtokaikról származik. A bor és szeszes ital 
kereskedelem a legnagyobb bevételi forrásuk. A Meleg évszakban a 
gyümölcstermelésük is eléggé szép hasznot hoz. Tehát a modul 
idején az ő szekér karavánjaik hozzák a dinnyét, almát, barackot a város piacára. Vagyonuk is a 
második legnagyobb a szigeten, melyből többek között a rontásérseket is támogatják, jóindulatuk 
jeléül.  

A Ház Tharr hitét vallja, ezért tarthatták meg birtokaikat, amikor a Tharr hit eluralkodott a 
szigeten, mint egy ezerötszáz-kétezer éve, mégsem hitbuzgóságukról híresültek el, támogatásaik 
mindenesetre feledtetik az olykor elmaradt áldozatokat és kihagyott szertartásokat.  

A Tolcadorok a Corrido Ház nagy szövetségese, politikájukban Chacal egyik fő támaszának 
számítanak.  

A pártiárka a 20 esztendős Felip Tolcador. Apja meghalt a Caedon öböli ütközetben, Psz. 3687-
ben. Anyjával, Nileith-tel és 15 éves húgával, Ariennel él, még nem házasodott meg, bár, családfővé 
válása után ez igencsak sürgető kérdéssé vált. A 15 éves Tolcador lány fülig szerelmes Chacal öccsébe, 
Erdonba, aki ezt ki is használja. Felip és az édesanyjuk is pártolja ezt a frigyet. Két nagy család tudna 
egybe forrni így! A Tolcadorok kijuthatnának a tengerre és végre nem kellene másokkal szállítatni az 
áruikat. A fiatalabb Corrido pedig egy éve fizeti már a Felip számára nevelt alidari menyasszony 
költségeit. Viszonzásul. Még két év és a sógornője megérkezik Alidarból. 

A Család címerének dolamin pajzsában a jobb pajzsfőjében vörös alapon arany tengeri hal, egy 
dolamin törzsszimbólum, szemben vele zöld-vörös eső-hegyessávok, ami helyzete miatt egy 
beházasodott család színei,  jobb oldalt a pajzslábban emelkedő zöld-arany hegyes-sávok, a Ház ősi 
színei, míg a pajzsláb bal oldalán vörös alapon kettős arany 
horgony, tengeri haditettek vagy tisztségek emléke. 

 
5. Don Corrido Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Pyarroni 
Politika: Függetlenségpárti 
Gazdaság: Pénz 
Családfő: Don Corrido Chacal (35)
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A Don Corrido Ház egyike a Baraad–szigetek jelenlegi legerősebb nemesházainak. Ezt nem csak 
vagyonának köszönheti, hanem a családfő, Don Corrido Chacal személyiségének is, aki határozott, 
ambiciózus politikus.  
A család több mint ezernégyszáz esztendeje vándorolt ki Toronból, ahol jelentőségét vesztett, és 
felhíguló kyr vérével már nem számított az előkelő Házak közé. Olyannyira szakította császársággal, 
hogy eredeti En-Corryal nevét is módosította.  Erejét a költözésre fordította, ma már megerősödve, 
szinte ősi baraadi családként vezeti az itteni politikai életet. Emellett az egyik leggazdagabb nemesi 
Ház a szigeteken. Fő bevételét a pénzügyekkel való foglalkozás jelenti, a sziget egyetlen bankháza, az 
oszlopai miatt csak „szálkás palotának” hívott épület is az ő vezetésük alatt áll, és dicséretes módon 
függetlenítik az üzletet a politikai céljaiktól, vagy vallási meggyőződéseiktől. Emellett határozott 
politikai tényezőnek is számítanak a szigetek tanácsában. 
A szigetek függetlenségi törekvéseinek fő szószólója. Annak idején a szigetek önállósága mellett 
foglalt állást, hiszen maga jól boldogult, és nem akarta új birtokait az obaszok alárendeltségében tudni, 
ám akkor veszített, de terveit nem adta fel azóta sem. Most, hogy vezető szerepet szerzett a politikában, 
gőzerővel küzd az elszakadásért. A pátriárka elég markáns személyiség, hogy a szigetek függetlenségi 
törekvéseinek vezető erőjévé váljon. 
Toronnal való szakítása után tért át a Pyarroni hitre, amit ma is erősen vall, bár elég okos hozzá, hogy 
megtűrje a Háromfejű hitét is, még nem kezdett háborúba vele. 

A Ház pátriárkája a 35 éves Don Corrido Chacal, a jelenlegi Baraadi politikai élet és a 
függetlenségi párt vezéralakja, jelentős támogatással. Felesége a hollóasszonyként emlegetett, fekete 
hajú, és ruhákat kedvelő Rielle. Unokatestvére, Dirin (37) is a politika csillaga, noha ellenfeleként lép 
fel, titokban Seth Mortai szövetségese. Öccse, Erdon (27), remek hajós és ugyancsak remek intrikus, 
Arienne Tolcador szerelme.  

A Ház címerén toroni pajzson a pajzsfőben vörössel határolt arany pólyában három ugró kék 
delfin, a Ház címerállata, háromszorozása a család ősi eredetére utal. A jobb pajzslábon kék alapon 
arany liliom-kárpit, déli eredetű átvett szimbólum, érdekes keveredése a déli és a toroni heraldikának. 
A bal pajzslábban lévő arany alapú vörös hajó a tengeri uralom jelképe. 

 
6. –En Kossylor Ház 
 
Eredet: toroni 
Vallás: Antoh 
Politika: függetlenségpárti 
Gazdaság: kereskedelem, tudomány 
Családfő: Atler-En Kossylor (38)  

A Baraad-szigetek kisnemesi Házainak egyike. Toroni 
eredetű, jó hat évszázada települt a szigetekre, mivel otthon elbukva 
politikai csatáit kiszorult a vezető szerepből.  

Aszisz hatásra tért Antoh hitére, és annak elkötelezett híve 
már több száz éve. A Ház a Toron irányában folytatott 
kereskedelem fő ellenőrzője, flottája nagy. Hadi ereje is ennek 
megfelelő, bár inkább csak a tengeren jelentős, és főleg északon állomásoznak. Hajókaravánjai 
biztonságukról híresek. A Ház annak idején nem tudott beleszólni az Abasziszhoz való csatlakozásba – 
nem volt még jelentős akkor – de az aszisz érdekek érvényesülése fokozatosan megnyirbálta az övéit, 
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így manapság az elszakadást támogatja, igaz, leginkább csak anyagi, gazdasági eszközökkel, no és 
toroni kapcsolatai révén – amik csak igen kevéssé működnek. 

A Ház emellett tudatosan támogatja a tudományokat is, az ő fennhatóságuk alatt áll a Baraad-
szigetek hírhedt varázslóiskolája, a Tirla’Siell (vércsillag) is, ahol – a hiedelmekkel ellentétben – 
leginkább csak az elme művészetét (pszit) oktatnak, csak néha akad egy-egy hozzáértő mester, aki a 
mágia egyes területeit képes oktatni. (A baraadi varázslók csak egy területet használhatnak a mágiából, 
leggyakoribb az Elemi, és Természetes anyagok.) 

A családfő Atler-En Kossylor, 38 esztendős, energikus, erős férfi. Tanult és világlátott, a 
hajózáshoz, fegyverforgatáshoz, tengeri hadviseléshez egyaránt ért. A caedoni-csatából ellenfelei 
kigolyózták, nem vehetett részt benne, pedig minden bizonnyal dicsőséget szerzett volna. Gakorlott 
bálozó és párbajozó, ám a politikához nemigen ért, rendszeresen tanácsadói képviselik.  

Különlegessége a Ház úrnője, a toroni származású Lyonna-An Tery’ssal, akit nem kevés 
gazdasági engedményért cserébe tudott megszerezni jó tizenhárom éve. Két fiuk és két lányuk van. 

A Ház címerében toroni pajzson középen vörös cölöpön három arany bakfejű lény, toroni 
címerállat, három jelentős Ház, vagy ág egyesülését jelképezi. Kétoldalt arany mezőben egy-egy vörös 
vékony cölöp, szilárd alapelveket, vagy tetteket jelképez. 
 
7. Dal Ergan Ház 
 
Eredet: aszisz 
Vallás: Antoh 
Politika: Függetlenségpárti 
Gazdaság: kereskedelem 
Családfő: Berin Ulves Dal Ergan (43) 

A Dal Ergan Ház a szigetek egyik legnagyobb 
kersekedőháza. Aszisz eredetű, Kétszázötven esztendeje még 
Nyktalos egyik tengerparti kereskedőháza volt, főként a keleti 
kereskedelmet uralta a tartományban. A Toron-hű Dal Khossys Ház 
azonban majd egy szálig kiirtotta makacs Antoh-hite miatt, csak 
néhányan tudtak Baraadra menekülni. De ők magukkal hozták 
vagyonukat, és ami itt is naggyá tette őket, keleti kapcsolataikat. A szigeteken hamar magukhoz 
ragadták a keleti régióval, a Sinemosi-Ligával folytatott kereskedelem előjogát. (Amit Nyktalos 
időlegesen elveszjtett, álljtólag ez is hozzájárult az Amallik hatalomátvételéhez) Az Ergan Ház még az 
Antoh-hű Amallik hatalomra kerülése után sem vágytak már vissza Abasziszba, mivel vezető 
kereskedelmi szerepre tettek szert Baraadon. Emiatt támogatják a függetlenségpártiakat, nekik előnyös 
volna, ha nem az asziszok diktálnának, mivel ők kiharcolják maguknak a keleti befolyást is így.  

A Ház viszonylag nagy kereskedelmi flottával rendelkezik, melyek főleg a part mentén, Yankar, 
Alidax és a Sinemosi-szigetek irányában járnak. Hadihajóik elenyészően kevés van, egyrészt gazdasági 
úton szavatolják szálljtmányaik védelmét, nem kevés pénzzel „támogatva” a baraabi kalózdinasztiákat 
sem; a Psz.2600-as évek közepétől pedig, az Abasziszhoz való csatlakozás óta a Nagykirály kirendelt 
hadihajói biztosítják a keleti kereskedelmi útvonalat, egyben felügyelve is a baraadi kereskedőket, no 
és saját hajóikat is viszik... 

A családfő Berin Ulves Dal Ergan, vékony, magas, barna, torzomborz férfiú. Művelt, de a 
tengeren érzi igazán jól magát. Számos csepűrágója, két fia, csinos aszisz udvarhölgyei váltják ki a 
nemesi bálokról. Felesége is aszisz – a Ház hagyományaihoz híven – Neilah Ubrokh, Toranikból. A 
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család Antoh hitű, generációnként felbukkan egy-egy Antoh-pap is. A kisebbik fiú, Tifud Dal Ergan, 
Antoh 2. Tsz-ű papja, a tengereket járja. 

A Dal Ergan család címere aszisz pajzson jobb oldalon a pajzsfőben arany alapon zöld rákot 
mutat, míg a jobb pajzsfél vörössel és arannyal ötször vágott. A jobb pajzslábban arany alapon zöld 
horgony utal a Ház tengeri mivoltára. 

 
8. La Terrogh Ház 
 
Eredet: kheton 
Vallás: Tharr  
Politika: Abaszisz-párti 
Gazdaság: „Maffia” 
Családfő: Abram La Terrogh (37) 

A La Terrogh Ház a szigetek egyik legnagyobb befolyású 
Háza. Kheton eredetű, és ragaszkodik is a helyi dolgokhoz. Fő 
terültete a belső gazdaság és az alvilág uralása. Szinte az egész 
szigeteket behálózó kapcsolatai vannak, a legtöbb alvilági klánhoz 
van valami köze. Zsarolás, védelmi pénzek, illegális adók, 
csempészet, mindhez van valami köze, persze csak távolról. Nemcsak
átvette, szívesen foglalkoztat toroni bérgyilkosokat, ám saját emberei, a Kollorok (tüskehalak) néven 
emlegetett fejvadászok is megfelelő hírnévnek örvendenek. Csak a szárazföldön úr, a tengerekre nem 
jut ki. A nemesházakat és jelentős hatalmi tényezőket szerződések, szövetségek átláthatatlanul kusza 
rendszerével tartja maga mellett, vagy csupán semleges viszonyban. 

Politiká

 a toroniak hitét, de módszereit is 

ját tekintve Abaszisz-párti, neki tökéletesen megfelel a baraadi-aszisz kettős irányjtás, 
melyn

terős Abram La Terrogh, megrögzött társasági ember. Művelt, léha, élete 
az ita

jobb felén kék 
alapo

. –on Trissar Ház 

redet: toroni 
orgena) 

rissar (21) 

ek kiskapuit megtanulta kihasználni, a távoli királyi hatalom miatti sajátos viszonyok is neki 
kedveznek. A szakadás a helyi erőket juttatná abszolút vezető szerephez, és minden bizonnyal nagyobb 
rend lenne, ezt nem akarják.  

A Pátriárka a jóképű, éle
lból, nőkből, drogokból és a nemesi összejövetelekből áll, a szigeteki, Toront majmoló, bár ottani 

szemmel nézve szánalmas vérnászok egyik hőse. A családot a háttérből felesége, a csinos és határozott, 
ám visszahúzódó és fiatal (?) Dinnala irányítja. Két lányuk és egy fiuk van, utóbbi sok mindenben 
apjára ütött, neves párbaj és szájhős. A szóbeszéd nem egy balkezi gyermekről is tudni vél... 

A házat állítólag jó kapcsolatokat ápol az aszisz Vérajkúak boszorkányrenddel is.  
A Család címerállata a homár, kheton törzsi totemből ered, a kheton pajzsú címer 
n abbittal foglal helyet, mely aszisz heraldikai szokás. A bal 

pajzsfőben vörös alapon arany gálya, míg a bal pajzslábon vörös-
kék sakkozás található, ami a családszínek alárendelt megjelenítése. 
 
9
 
E
Vallás: Tharr (M
Politika: Függetlenségpárti 
Gazdaság: hajóépítés 
Családfő: Farryn-on T
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A
zi perek hatására menekült el. Látszólag itt is Tharrt tisztelik, ám titokban Morgena követői. Igaz, 

ez szinte csak névleges, mivel teljesen el vannak vágva az Árnyékúrnő toroni híveitől, így semmiről 
nem tudnak és mindenből kimaradnak – ám még nem váltottak.  

A Terad-Halas tartományból származó Ház hajóépítő m

z –on Trissar Ház egyike Baraad kisnemesi házainak. Toronból szármaik, onnan állítólag 
egyhá

estereinek köszönheti túlélését a 
kalóz

evő flottája, sem erős katonai ereje nincs, bár álljtólag a hajóépítő műhelyeket és 
partsz

árti, ám csak igen visszafogott mértékben támogatja azt. 
Gazd

r évek óta az ágyat 
nyom

ímerében vörös és arany sakkozású alapon két fekete csikóhal néz 
farkas

10. Del Asseris Ház 

redet: aszisz 
Pyarroni 

sseris (59) 

detű, a feledés homályába vesző, 
évszá

zefüggő birtokokkal, és hatalmas 
szőlő

tban megimert Pyarroni isteneknek hódol, 
ebben

pátriárkák szigetén. Ma az összes valamire való hajóépítő klánt befolyásuk alatt tartják a szigeten, 
kit nyíltan, kit csak a háttérből. Még azt is, amelyik kedvezőbb ajánlattal jelenik meg az esetleges 
megrendelő felé... 

Sem számott
akaszokat képzett fegyveresek őrzik, nem kevés mágikus támogaátssal (boszprkánymesterek), 

akiket még a kalózok sem szívesen háborgatnak. Egyszer úgyis kifutnak a nyílt vízre... A Trissarok 
leginkább gazdasági erejükre támaszkodnak. 

A Ház politikáját tekintve függetlenségp
aságuknak jót tenne a független, Abaszisztól gazdaságilag is elszakadt szigetek, mivel így tényleg 

mindenki csak tőlük vásárolhatna hajót – nem mintha ez jelenleg is nem így lenne. 
A Ház Pátriárkája jelenleg a 21 esztendős Farryn-on Trissar, aki öreg, má
ó apja, Oklynn-on Trissar helyett vezeti a Házat. Az ifjú még feleséget keres, bár sem hitében, 

sem jellemében nem túl erős. 
A Ház toroni pajzsú c
szemet, ami családok egybeolvadására utal. 
 

 
E
Vallás: Tharr - 
Politika: Abaszisz-párti 
Gazdaság: bortetmelés 
Családfő: Ruppal Del A

A
zadokkal ezelőtti konfliktus miatt hagyták oda a Szigetbirtokot 

és a Karnelianokat. Egyszerű családként érkeztek, és az addig nem túl 
jelentős bortermelést is magukkal hozták. Ez adott nekik később 
vagyont, és megvásárolt kisnemesi címet. Hivalkodó módon az aszisz 
’Del’ nemesi előtagot használják, holott azt csak az obasz eredetű 
nemeseknek lehet Abasziszban, de Baraad ugye messzebb van...  

Főként a sziget déli részén rendelkeznek nagy, öss

 Del Asseris Ház aszisz ere

ültetvényekkel. (Területileg első helyen állnak a családok között). A bortermelés nagy bevételeket 
jelent, noha a kereskedelemből kiszorultak – nem is voltak benne. Emiatt igen jó kapcsolatot 
igyekszenek fenntartani a nagy kereskedőcsaládokkal. Máig nem vetkőzték le aszisz hintapolitikus 
vonásukat, így szép leányaik hol egyik, hol másik oldalnál találtak érdek-férjre. Politikai befolyást talán 
megbízhatatlanságuk okán mindeddig nem tudtak szerezni.  

A család hol Tharr híve, hol az Antoh hitével kapcsola
 sincs kialakult álláspontjuk, gyakorlatilag generációnként változik. Viszont soha nem olyan erős, 

hogy a családon belüli kisebb viszályoknál jobban elhatalmasodjék. Abaszisz-pártiak, nekik 
megfelelnek az asziszok ismert törvényei, és a nyugalom, nem kívánnak túlzottan belefolyni a politikai 
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csatározásokba. Állítólag jó kapcsolatuk van az északi érdekeltségű Ezüstököl testvériséggel, a 
Láncbarátok hagyományos ellenfeleivel.  

Hajói nincsenek, katonai erejét csak a birtokaira vigyázó zsoldosok adják. 
ns, valaha jóképű volt, 

és nő

ímerében a jobb pajzsfőben három arany kancsó sorakozik 
vörös

11. –en Yrdaquor Ház 

redet: toroni 

sz-párti 

rdaquor (41) 

i, Pidera-shín tartományból 
szárm

ikusok, ezt Toronból hozták magukkal. 
Jelent

oni hittársaikhoz hasonlóan, előszeretettel 
támog

jú Sogron-pap. A 
neme

lapon arany tűzkarika, míg a bal 
pajzsf

A pátriárka Ruppal Del Asseris, egy 59 esztendős, jókedéjű öregúr. Elegá
k irányti vonzalmát máig megőrzte, állítólag még teljesítőképességét is. A nemesi körök kedvelt, 

anekdótázója, nyugodt vérmérsékletű. Felesége évekkel ezelőtt meghalt, új asszonyt nem akaródzik 
neki szerezni. Négy fia, két fogadott fia, és három leánya van. A Ház egyébként a nemesi körök egyik 
sokat vitatott, viccekben szereplő „bűnbakja”, mind nemesi eredetét, mind paraszti foglalkozását, mind 
a számos gyermeket bírálják, persze csak az öregúr háta mögött, aki ugyan a kardot nem kedveli, ám 
balegyeneseiről szintén legendákat mesélnek – állítólag fiatalon ököllel ütött agyon egy nagyképű 
Tharr-papot; az ügyet azóta elsimították... 

A család aszisz pajzsú, harmadolt c
 alapon. A bal pajzsfőben arany alapon vörös tengeri csiga a Ház jelképe, míg a ferde elválasztású 

pajzslábban vörös alapon arany szőlőlevél található. 
 

 
E
Vallás: Sorgon 
Politika: Abaszi
Gazdaság: politikusok 
Családfő: Troddar-en Y

A
azó kisnemesi Ház. Alig kettőszáz éve érkeztek a szigetre, 

gondos előkészítés után, persze. Toront mondvacsinált okokkal, 
valószínűleg egyházi érdekből, egyes pletykák szerint egy átok elől 
menekülve hagyták el.  

A Ház fiai polit

z –en Yrdaquor Ház toron

ős katonai, gazdasági erejük nincsen ugyan, mégis mindenki 
ad véleményükre, számos vezető politikai tisztséget tudnak magukén
is. Mindenki ad véleményükre, szinte valamennyi körben befolyásosak. Olyan előjogokat, 
kiváltságokat harcoltak ki maguknak, ami biztosítja a gazdag adományokat, támogatókat, így 
semmiben nem szenvednek hiányt. (azért birtokaik vannak) 

Nyiltan a Tűzkobra hívének vallják magukat, és tor

ak, még ha csak lekötelezett útján 

atják Tharr egyházát. A szigeten lévő Sogron hívők vezetői, az a néhány rendház, ami áll a 
szigeten, az ő befolysáuk alá tartozik. A család nem egy papot is ad a Láng Urának.  

A Pátriárka Troddar-en Yrdaquor, 41 esztendős, izmos testalkatú, kormos ha
si körök kedvelt bölcselkedője. Felesége a lángszemű Iwiennek nevezett (egyébként albínó, 

vörösszemű), helyi származású hölgy. Kér fia és három leánya van.  
A Ház címerében toroni pajzson a jobb pajzsfőben vörös a
őben arany alapon vörös kobra, Sogron hitének jelképe. A kobrát ölelő három csillag 

beházasodott, vagy legyőzött családok emlékei. A pajzslábban a toroni heraldika szokásai szerinti kék 
és kéklunír váltakozó haránt hasításos alapon vörös-arany főnixmadár bontogatja szárnyait, ami már 
Baraadon került a család címerébe, mivel a toroni kárpitokra ritkán helyeznek bármit is. 
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12. Rogiar Ház 

redet: kheton 
enge) 

rti 
delem, kalózok 

iar Ház a Baraad-szigetek egyik 
kisne

zik.  
 kormányzású szigeteken 

még s
ak tessék-lássék módon 

gyako
t 

szeren

alád címerében kheton pajzson jobb oldalon kékkel és ezüsttel kétszer vágott, középen kék 
hajóv

13. Vilenas Ház 

redet: dolamin 
 

alóz 
 (82) 

in eredetű nemesi Ház. Az 
egyik

főleg az 
aprób  udvarházuk áll. Számos hajójuk, 

 
E
Vallás: Tharr (gy
Politika: függetlenségpá
Gazdaság: hajózás, kereske
Családfő: Arbunne Rogiar (35) 

A kheton eredetű Rog
mesi Háza. Kis halászflottájuk van, a szigetek északi részének 

vizeit uralják. Hadihajóik nincsenek jelentős mennyiségben, ám a 
háttérből számos kalóz-klánt támogatnak, akik olykor nekik is 
tesznek szívességet. Főleg a toroni vizekre betörő kalóztestvériségek 
mögött áll, természetesen csak titokban. Jó kapcsolatot tart fenn a 
toroni Láncbarátokkal is, így a Tordien Házhot is szoros kapcsolatok fű

Politikáját tekintve függetlenségpárti, meggyőződése, hogy az önálló
zabadabban manőverezhet majd, eddig sem tudták megfogni semmivel.  
A Ház hagyományosan Tharr egyházát támogatja, de nem túl buzgók, cs
rolják a vallást. Birtokaikon mégia véres fegyelmező-nevelő tevékenységükről váltak rettegetté. 
A Ház pátriárkája a 35 esztendős Arbunne Rogiar. Igazi csaló, szélhámos, megrögzöt
csejátékos. Az etikettel a kheton nemesi hagyományokhoz híven csak a legszükségesebb 

mértékben foglalkozik. A pletyka szerint Alidarból szerzett ágyast, ami csak részben igaz mert bár a 
hölgy tényleg alidari, nem részesült kölönleges neveltetésben, s családja adta el származását 
kihasználva. Nem nagy harcos, viszont remek testőrei vannak. Hajóin is feltűnnek igazi aszisz-
boxolók... 

A Cs
al. A pajzs bal oldalán kék alapon ezüst sellőalak, a Ház jelképe. 
 

 
E
Vallás: ősi-sámán
Politika: semleges 
Gazdaság: harcos, k
Családfő: Ugnarr Vilenas

A Vilenas helyi, baraadi, dolam
 legnagyobb, és legkiterjedtebb hálózattal rendelkező kalóz-

Ház. Hadihajói a Baraad-szigetek flottájának jelentős erejét adják, 
noha a Caedoni csatában nem sok szerepük volt, ám a 
Kereskedőháború alatt számos hajót kifosztottak a tengeren, a 
rosszmájú pletykák szerint nem csak a Sinemosi-oldalról... 

Több kalóztestvériség, falu is a befolyásuk alatt áll, 
b szigeteken rendelkeznek birtokokkal, a fővárosban csak egy

hadihajójuk van. Politikájukat tekintve semlegesek, ők csak a maguk érdekét nézik, hol itt, hol ott 
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tűnnek fel, bár leginkább az jellemző rájuk, hogy kimaradnak a politikai harcokból. Kémhálózatuk 
viszont különösen jó a környék kikötőiben, és az éppen gyenge fél hajói nem sok jóra számíthatnak... A 
Ház érdekeit általában képzett, drága pénzen fogadott politikusok képviselik. 

Több hivatalos harcos, tengerész iskolájuk is van, de csak a Ház harcosainak oktatják a 
Quiro

sem támogatja, titokban máig az ősi sámánhitet vallaják 
magu

narr Vilenas, aki a 82. életévét éli. Már csak támogatással tud 
járni, 

 pajzsú címerének jobb pajzsfőjében vörös alapon zöld növények, ősi dolamin 
jelkép

14. se Krollgor Ház 

Eredet: kheton 

tlenségpárti 

or (142) 

edetű kisnemesi Ház. Birtokaik a 
sziget

ád is a Háromfejű hitét vallja. 
Szoro

gor Ház csak kis kereskedőflottával rendelkezik, hadihajóval nem, bár szigetcsoportjait 
kis flo

körülinek kinéző Nerred se Krollgor, aki egyébként 
százn

rében felezett arany-zöld mezőben ellenszínű, jobbra 
forduló krokodil, a Ház jelképe.  

neiában veszett hírű aszisz-boxot.  
A Ház nyíltan egyik egyházat 
kénak. A kalózok szertartásai között számos az ősi dolamin eredetű, és területeiken máig ősi 

szertartások szerint áldoznak, temetnek, házasodnak. Csakély, de hatékony támogatást adnak nekik a 
dolamin sámánok mai leszármazottai.  

A Pátriárka az öreg, fogatlan Ug
mégsem adja át fiainak a hatalmat, ők pedig – mind az öten – hűek apjukhoz, alvezérek a 

kalóztársaságokban. 
A Ház dolamin
. A bal oldalon zöld alapon vörös tűzhal, dolamin törzsi totem eredetű. A jobb pajzsláb kékkel és 

arannyal hatszor vágott, a Ház új nemesi színei. 
 

 

Vallás: Tharr 
Politika: függe
Gazdaság: kereskedelem 
Családfő: Nerred se Krollg

A
ek központi szigetének közepén találhatóak. A Ház 

kereskedelemmel foglalkozik, bár ennek jelentőségében elmarad a 
nagyoktól. Politikailag függetlenségpárti, Neki nem kedvez az aszisz 
adó és törvényrendszer, mégha az Baraadon kicsit a helyi 
viszonyokhoz idomulva is érvényesül.  

Tharr egyházát támogatják, a csal

 se Krollgor helyi, kheton er

s kapcsolatot tartanak fenn a helyi érdekeltségű Tüskehal 
kölykei nevű boszorkánymesteri klánnal, melynek több magisztere is 
a család vérvonalába tartozik. A klán elsősorban a méregkeverésben, 
így a szigeten az egyik elterjedt gyógyító erő, noha módszereik, szokásaik és feltételeik korántsem 
szokványosak.  

A se Kroll

és a betegségekben van otthon, 

tilla védi. Politikai ereje sem jelentős.  
Pátriárkája az örökifjúnak tartott, 30 
egyvenkettő éves, és mágikus praktikáknak köszönheti fiatalságát. (A pontos életkor nem 

közismert, de azt tudják, hogy jóval túl van a százon) A Nemesi körökben gyakran megfordul, és az 
asszonyok egyik kedvence, mivel mindenféle pletykák csodás képességekkel ruházzák fel... noha pont 
abban elég gyengécske. Második felesége a vörös, baraadi Estillea (aki a pletyka szerint nem veti meg 
saját nemét sem), két fia és három leánya mellett pedig legalább egy tucat gyermek anyja vallja, hogy 
van hozzá némi köze, főleg polgári családokból.  

A Ház kheton eredetű pajzson ábrázolt címe
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15. Lorgahf Ház 
 

allás: Antoh 
isz-párti 

műves 
hf (33) 

araadi kisnemesi család. 

hagyo

oha a helyi erők többször is 

f híres festő és szobrász, majd az egész Quironeiában ismerik nevét a 
hozzá
jeles m

olásban, a jobb szelés a Ház eredetére utal. A jobb pajzsfőben arany 
alapo

Baraad címere 

A Baraad-szigetek Psz. II. évez igrációt követően a toroni heraldika 
szokásait örökölte, mégis, közelségének és minden bizonnyal az anyaországtól való függetlenség 
hangs

isz heraldikai szín) 
hajóv

Eredet: aszisz 
V
Politika: Abasz
Gazdaság: kéz
Családfő: Renthel Lorga

A Lorgahf ifini eredetű, fiatal b
Politikai erejük nem jelentős, gazdasági téren azonban családi 

mányokkal rendelkeznek. A Ház a különböző kézműves 
céheket tartja befolyása alatt. Ilyen módon szabályozza jópár 
árúcikk előálljtását, így kereskedelmét is. Maga nem rendelkezik 
jelentős flottával, haderővel sem, viszont számos caedoni 
érdekeltsége van. Politikáját tekintve Abaszisz-párti, a boldogulás mi
az aszisz fennhatóság, jól ki tudja használni régi kapcsolatait. N
megtépázták, még tartja magát.  

Abasziszból Antoh vallását hozta magával, baraadi néhány évszázada alatt nem változtatott ezen.  
A pátriárka Renthel Lorgah

att hagyta ott Ifint, és kedvez neki 

értők. Apja is jelentős művész volt, és emiatt a Ház támogatja a művészeteket, udvarháza több 
űvész menedéke volt már.  

A Ház címerében aszisz pajzson a bal pajzsfőben és jobb pajzslábban jobb zöld-ezüst haránt 
szelés, a Ház színei uralkodó ábráz

n zöld tengeri csillag a Ház jelképe, míg a bal pajzslábban arany alapon kis zöld vitorlás hajó, a 
tengeri eredetű házak jelképe. 

redre tehető toroni m

úlyozásának egyik eszközeként, hamar átvette az aszisz szokásokat erre vonatkozóan is. A sziget 
jelképe a vörös cápa lett, melyet toroni családoknál ábrázoltak először címerként, toroni pajzsban. A 
2300-as évektől tűnik fel a hajó motívum, eredetileg három fekete galleon jelképezte a szigetek tengeri 
hatalmát. Ezek közül a középsőt a Psz. XXV. század körül Tharr szimbólumára cserélik – ebben az 
időszakban mosódik össze a kormányzótanács elnöki posztja a sziget Tharr püspöki rangjával. A hajók 
színe az Abasziszhoz való csatlakozás után változott feketéről tengerkékre. 

A Baraad-szigetek nagycímere a nem nemesi címerektől elvárt csonkolt toroni pajzson, kék 
alapon ezüst, vízszintes, hullámvonalú pólya, két, szembenéző tengerkék (asz

al, melyek stilizált fekete kimérát, Tharr jelképét fogják közre. A pajzsláb kék mezejében vörös 
cápa, Baraad jelképe. A pajzsot két cápa tartja, rajta rostélyos sisak, kék-ezüst palásttal, sisakdísze egy 
felvont vitorlázatú hajó. A Szigetek nevét tartalmazó szalag ezüstszínű, a címer alsó részén.  
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A Baraadi történelemről és politikáról 

A Baraad-szigetek dben bevándorló toroni 
családok ellenére sem
egyre

on, hogy igyekeztek függetlenek maradni, és elhatárolni 
magu

heikben épült vadonatúj, toroni stílusú tanácspalotában, hanem a kisebb raj 
élén 

s értéktelennek 
bizon

alózok miként 
tevék

yezte. Minden bizonnyal 
Toron

yét, ám a 
kormá

 sokáig jelentéktelen volt, de még a Psz. II. évezre
 emelkedett jelentős politikai tényezővé, egészen a Psz. XIX. századig. Ekkor 

 inkább megerősödött gazdaságilag, a tengeren, mint új kereskedelmi és szállító, és emiatt 
szükségszerűen, mint katonai hatalom jelent meg. Első hivatalosan is egységes fellépését a Psz. 1869-
es Kígyó-foki csatától számítják, amikor is a több városállam összeverődött hajóiból álló karavánt 
kifosztó, a Tolcador Ház kék-sárga zászlaja alatt hajózó galleonok először vonták fel a Baraad-szigetek 
kormányzótanácsának vörös cápás zászlaját.  

Baraad családjai nagyrészt vereségként hagyták oda hazájukat, és a szigeten remélték megtalálni 
a boldogulást, ezért nincs mit csodálkozni az

kat mind Torontól, mind – az aszisz családok érkezésével – Abaszisztól. Fokozatosan belátták, 
hogy bár a sziget belső kérdéseiben továbbra sem értenek maradéktalanul egyet, a fennmaradás kifelé 
egységes fellépést igényel.  

Az egységes fellépéstől politikai tényezővé váló szigetekre Toron is felfigyelt. Psz. 1876-ban, 
némi gúnnyal, nem a Baraad

érkező toroni karakka, a Sharyennas (Sorshozó) fedélzetén, concordiára kötelezte a 
kormányzótanácsot akkor képviselő három pátriárkát. Jellemző az akkori belső viszonyokra, hogy a 
tanács nem tudott egyetértésben egy vezetőt kijelölni. A concordia a számos politikai kérdésben 
Torontól való függés mellett jelentős szolgáltatásokat írt elő a baraadi tanácsnak, és több háborúban is a 
toroni flotta ugródeszkájává változtatta a szigetek kikötőit. A toroni származású családok miatt 
azonban mégsem váltott ki Baraadon a toroni befolyás olyan ellenállást, mint például Abasziszban, és 
ezt nem csak a hozzá képest elenyésző erő, de a visszatérésben, illetve a toroni politikai nyomással 
vezető szerepben reménykedő családok folyamatos támogatásának is volt köszönhető.  

Talán ennek a csekély, továbbra is önállósági kezdeményezésnek volt a része a Psz. 2011-ben 
előkerült Baraadi Fekete Lobogó, mely a kezdeti lelkesedés után hamar hamisnak é

yult, ahhoz azonban elegendő volt, hogy a birtokló Merydass Ház bukását okozza. 
A Torontól való függés megakadályozta akkoriban az egységes tengeri fellépést, a Császárság 

kifejezetten megtiltotta az ilyen jellegű manővereket, ám azt nem ellenőrizhette, hogy a k
enykednek. Baraadon nagy hagyománya alakult ki a tengeri kalózok foglalkoztatásának és 

támogatásának, noha ezt hivatalosan egy Ház sem ismeri el a mai napig sem.  
A szigetek belső kérdéseinek viszonylagos rendezése volt a Tharr püspök hatalmának 

megerősödése, ami a Toron felé történő elszámolás megváltozását is eredmén
 is úgy gondolta, hogy egy erős vallási támogató Tharr hitén többet jelenthet egy buta csatlósnál 

– hiába, a toroni politikusok már jó pár évszázada művelik mesterségüket – ugyanis számos 
engedményt érhetett el az immáron Tharr püspök által vezetett baraadi kormányzótanács.  

Psz. 2622-ben megerősítették a Toronhoz fűző concordiát, mely ugyan újabb kötelezettségeket 
jelentett, hogy a szigetek, mint hű szövetséges tovább segíthesse Új Kyria üg

nyzótanács kezébe helyezte törvényesen is a püspök megválasztását, amit csak jóváhagynia 
kellett ezentúl a toroni Tharr egyháznak – ez a formalitássá váló dolog is fokozatosan a pápák kezébe 
került, és tudvalevő, hogy nincs olyan kinevezés, melyre valamelyikük rá ne bólintana. Emellett 
lehetővé vált a szigetek egységes politikai és katonai erőként történő fellépése, igaz, katonai erő 
biztosítása mellett a baraadi flottából a szövetséges Toron Közép-keleti concitatora részére, sajnos ez 
az egységes Baraadi flotta kritikusan alacsony létszáma miatt csak nagyon ritkán valósul meg. Persze 
emellett magas a Házak ilyen kötelezettséggel nem rendelkező magánflottájának létszáma… 
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A Baraad-szigetek fokozatosan megerősödő kereskedelme, és megnövekedett igényei miatt egyre 
inkább egy oldalra került Abaszisszal több városállam és a Sinemosi-Liga ellenében. Elképzelések és 
tárgya

rsekké emelte a baraadi püspököt, mint az abasziszi térség legnépesebb 
egyhá

ntirom, baraadi rontásérsek között, melyet – a rontásérsek előrelátóságának 
köszö

okkal nagyobb, s ezt a rontásérsek, de a kormányzótanács előrelátóbb 
pátriá

n vett részt, hajói még a Sinemosi szorosban is harcoltak. Ellenben megtanulták, 
hogy 

értelmében, a tartományok Tharr egyházainak minden királyi 
enged

n hozzájárulását is jelenti, mégis úgy, hogy nem szól bele, hiszen Baraad 
külön

 
kellje

lások kezdődtek a közeledés, és egy esetleges csatlakozás reményében. Mindkét fél 
engedményekre szorult, a Nagykirály országában több engedmény is született Tharr egyháza 
érdekében, és a baraadi kereskedők is több monopóliumhoz és engedélyhez jutottak, és a baraadiak 
„szakszerű politikai közvetítő szerepének” hála, jelentősen csökkentek az aszisz hajókat ért 
kalóztámadások.  

Tharr egyháza minden bizonnyal üdvösnek találta Baraad tevékenységét, mivel a Lélekőr Psz. 
2639-ben rontásé

zközségének elöljáróját, és kiterjesztette joghatóságát a régió kisebb püspökségeire. Ez nagy 
lökést adott a csatlakozási tárgyalásoknak, melyek ekkor már csaknem két évtizede folytak Abaszisz és 
a szigetállam között. 

Az államszerződést Psz.2646-ban kötötték meg, XI. Hiere, aszisz nagykirály, és a toroni 
származású Ashyer E

nhetően – a fényes ünnepséggel egybekötött ceremónia végén minden jelentős baraadi pátriárka 
kézjegyével és pecsétjével látott el. Azóta is emlegetett politikai minta siker, hogy ezt az érsek képes 
volt vér nélkül (állítólag) elérni. 

A Baraad-szigetek, mint Abaszisz hetedik tartománya helyzete számos vonatkozásban eltér a 
többi tartományétól. Önállósága s

rkái is, igyekeznek tudatosan fenntartani és növelni. A baraadi rontásérsek például a csatlakozás 
kezdetei óta nyíltan állást foglal az aszisz tartományok hercegkapitányainak kinevezése, vagy 
kineveződése tekintetében, és fennhangon elismeri, támogatja, vagy éppen ellenzi azokat, holott erre 
semmi nem kötelezné, és joga sem volna hozzá. Persze véleménye mindenkinek lehet, és egy bizonyos 
szint fölött ennek hangot is lehet adni, viszonylag büntetlenül. A Baraadi rontásérsek, mint a szigetek 
kormányzótanácsának feje, a nagykirály konzíliumának tagja, így beleszólással rendelkezik számos 
politikai kérdésbe is. 

Az első „tengeri” Zászlóháborúkban (VII. és VIII.) Baraad Abaszisz hű szövetségeseként, a 
Fekete Hadurak oldalá

a kalózkodás sokkal kifizetődőbb, mint a nyílt ütközetek. Későbbi kereskedelmi politikája és 
kalózkodásai nagyban hozzájárultak a Psz. 2874-es Tehysi szerződés aláírásához, noha nyíltan nem 
említik meg benne, mint ellenséget. 

Ellenben Abaszisz is támogatja a baraadiak erősödését bizonyos téren, például IV. Larad 
nagykirály Psz. 3093-as rendelete 

mény és juttatás csak a baraadi rontásérsek ellenjegyzésével valósulhat meg, így remélte, hogy a 
rontásérsek majd leveszi válláról a rendfenntartás gondjait ezen a téren. A rendeletet IV. Larad halála 
után, Psz. 3125-ben, a Tharr támogató nemesek közbenjárására – ti. hogy saját birtokukon csak ők 
legyenek már az urak a Tharr-papok felett is – semmissé nyilvánították, noha rendelkezéseit még jó tíz 
esztendeig alkalmazták.  

Szintén bevett gyakorlat, nem egy nagykirály alkalmazza, hogy a baraadi rontásérsek koronázza 
meg. Ez formálisan Toro

 utakat jár, ám a toroni politika mégsem hagyhatja figyelmen kívül egy rontásérsek cselekedeteit. 
Baraad Abaszisz hű szövetségesének bizonyult hosszú időn keresztül, és általában sikerült úgy 

rendeznie a dolgokat, hogy kötelezettségei mindig hasznára legyenek, de legalább is minél kevesebbről
n lemondania miattuk. A Kereskedőháborúban például sikerült elérnie, hogy hajói ne az asziszok 

irányítása alatt, és ne is aszisz parancsnokság alatt harcoljanak a közös célért, így gyakorlatilag saját 
szakállára fosztogathatta az ellenségesnek bélyegzett hajókat, bár, természetesen csakis tévedésből – 
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előfordult egy-egy aszisz hajó elsüllyesztése is. Amiről azért kimenekítették, amit és akit csak lehetett, 
igaz, az áru tovább bírta a víz alatt, mint az emberek, így abból jóval többet sikerült megmenekíteni. A 
Baraad-ellenes aszisz politikusok szerint a szigetek és a rontásérsek hintapolitikájának, no és „gyenge” 
flottájának jókora szerepe volt a vereségben. Igaz, sokat javított Baraad aszisz megítélésén, hogy a 
fizetendő háborús jóvátétel jelentős részét vállalta magára a rontásérsek. Egy névtelen, később 
nyomtalanul eltűnt dsidoni, dzsad számvevő kalkulációi szerint azonban még így is jelentős haszonnal 
kellett, hogy zárják az egyébként vesztes háborút. 

A XIII. Zászlóháborút sikerült kis veszteségekkel – például nem ismeretes okokból egy, a déli 
vizeken hajózó toroni hajóraj menetből elsöpörte a Dal Ergan ház négy hajóból álló karavánját; 
állítól

zástól függetlenül – 
továb

ltabb és erőszakosabb akciókra szánja el magát erejének és elsőségének bizonyításaképpen. 
Rontá

ermészetesen ereje nem említhető egy lapon Toronéval). Külső 
helyz

A Baraad-szigeteket a leger sházak családfői, itteni elnevezés 
szerin triárkák vezetik. Irányító testület belőlük szerveződött kormányzótanács, melyet a Psz. XVII. 
száza

mezte a belső baraadi politikai életet, majdnem 
semm

ag a toroni raj Trodar-on Echín parancsnoksága alatt hajózott - átvészelnie.    
Az akkori rontásérsek, essa Daelan Essar állítólag csöndben támogatta az abasziszi concordia 

Psz. 3809-es felmondását, noha a szigetek nem mondta fel sajátját, ami – a csatlako
bra is megmaradt. Sikerült kimaradnia a Psz. 3615-ös Ragg-foki csatából is – leszámítva a 

szélsőségesen Toron-ellenes Ersimbhar Házat, melynek a vereség teljes meggyengülést és nagy 
riválisuk, az en-Kossylor Ház közbenjárására teljes bukást hozott.  A Szigetek pedig jelentős szerepet 
vállalt a lecsökkent létszámú aszisz hajóhad feladatainak ellátásában a vereség utáni rendfenntartásban 
is. 

Az utóbbi időben a Baraad-szigetek kifejezetten megerősödött. Egyre gyakrabban, és egyre 
nyí

sérsekei, és minden bizonnyal kalózpátriárkái is – elég okosak hozzá, hogy nyíltan ne 
helyezkedjenek szembe olyan hatalmakkal, melyekkel szemben alulmaradnának. Az utóbbi 
évtizedekben megszaporodtak a barradi érdekeltségű lerakatok, mind gyakrabban tűnnek fel baraadi 
hajók a városállamok kikötőiben is, egymás mellett viselve Abaszisz, valamint a szigetek cápás 
lobogóját. Konfliktusaiban egyre bátrabban lép fel, Psz. 3685-ben például Alcara kikötőjét vonja 
blokád alá, nem ismeretes, hogy miként sikerült – állítólag yankari közbenjárásra - harc nélkül 
távozásra bírni őket. Két évvel később azonban már nem volt ilyen szerencséje áldozatának, Psz. 3687-
ben, a Caedoni csatában súlyos vereséget mért a caedoni hajóhadra, noha még a kikötői ostromgépek is 
beleszóltak a csatába. A kikötő, és csaknem a város is leégett, csak az Istenek Forrásának köszönhető, 
hogy sikerült megfékezni a lángokat. 

Psz. 3690-ben Baraad, Udalbaar rontásérsek vezetése alatt a térség egyik legjelentősebb tengeri 
kereskedelmi és katonai tényezője. (T

etének stabillá válása a belső ellentétek kiéleződését okozta, és, bár a rontásérsek ügyesen 
mozgatja a sziget politikai szálait, helyzete egyáltalán nem mondható nyugodtnak és egységesnek. 

A Baraadi belső politika 

ősebb kereskedődinasztiák és neme
t pá
dban hoztak létre. Fokozatosan szigorúbbá váltak a bekerülés feltételei, ma már majdnem 

lehetetlen alulról a pátriárkák soraiba férkőzni, igaz, akkoriban még egész családok érkeztek az üres 
vagy gyengébb területekre. A kormányzótanács felállítását a szigeteken eluralkodó hatalmi harcok 
kényszerítették ki, ám sokáig ez sem hozott stabilitást. 

A tucatnál alig több (Psz. 3690-ben 15) pátriárkát tömörítő kormányzótanács élére élethossziglani 
elnököt választanak. A posztért folyó harc sokáig jelle

issé téve azt az eredményt, melyet a helyzet stabilitása érdekében a tanács felállításával elértek. A 
Psz. 1876-os concordia megtárgyalására (a toroni fogalmazás szerint elfogadására) például három 
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pártiárka együttesen kényszerült megjelenni, mivel másfél napon át tartó parázs vita után még mindig 
nem született megegyezés az egyszemélyi vezetőről, a császári követ pedig közben megérkezett és nem 
merték várakoztatni. Szokássá vált, hogy a tanács élére olyan, nagyjából független személyt 
választanak, aki hatalomban azért hozzájuk mérhető. Mivel a külső tényezők nem lennének 
elkötelezettek Baraad érdekei felé, ezért próbálkoztak meghívással is, például így települt a szigetre a 
toroni En-Corryal (később Don Corrido) Ház, a Psz. 2300-as években.  

A pátriárkák azonban nem akarták tovább aprózni hatalmukat sok újonnan érkezővel, ezért 
többször is a baraadi Tharr egyház feje, a püspök kapott felkérést a poszt betöltésére. Később a Tharr-
papok

ad kifelé fordult, és fokozatosan megerősödött. A kereskedelem, a gazdaság és a belső 
hatalm

baszisztól való 
elszak

 rontásérsekei  

Alewun Myrthon (Psz. 1868-1
Baraadi származású nemes. A Myrthon Ház a toroni Pidera-Shín tartományból költözött 

Baraa Császárháborúk következtében. Alewun fiatalon elkötelezte 
magá

 már egyenesen versengtek, folyamodtak ezért a tisztségért, és a Psz. 2500-as évekre általánossá 
vált, hogy a kormányzótanács elnöke a baraadi püspök. A két tisztség összemosódott, ennek 
eredményeként a baraad-szigeti Tharr püspököt a kormányzótanács választja, és a magas toroni 
egyházi körök csak jóváhagyják. Ezt is sikerült fokozatosan a pápák szintjére süllyeszteni, így 
formálissá tenni, hiszen nincs az a kinevezés, melyet a három pápa valamelyike ne hagyna jóvá. Az 
„uralkodó” kérdésének rendezése viszonylag normalizálta a szigetek belső politikai viszonyait, 
különösen, miután a baraadi püspök rontásérsekké lépett elő. A rontásérsekek tevékenységének 
köszönhetően megváltozott a szigetek függése Torontól, hiszen az egyház gyeplőjét tartva a birodalom 
tehetett politikai engedményeket, az eredmények tovább erősítették a rontásérsekek helyzetét. A 
helyzet megteremtésében óriási szerepe volt az Abasziszi térség első rontásérsekének, Ashyer 
Entiromnak.  

A rontásérsekek a káosz és az intrika mestereiként kibékítették a sokszor nyíltan ellenségeskedő 
Házakat. Bara

i kérdések tekintetében kialakult minden Ház saját birtoka, innentől kezdve viszonylagos belső 
stabilitás jellemzi a baraadi politikai életet. Persze a felszín alatt folynak a harcok, az intrikák, de 
sikerült elérni, hogy ezek megmaradjanak az árnyékháborúk szintjén. A Rontásérsekek csak azok ellen 
fordultak nyíltan, akik hevességükkel vagy szélsőségességükkel nyíltan veszélyeztették a stabilitást, 
hasonlóan, ahogy az egyházon belül is igyekeznek a végletekig fanatikusokat kitessékelni a sziget 
életéből. Jó példa erre a Ragg-foki ütközetben önállóan – hiszen a kormányzótanács a tartózkodás 
mellett döntött – Abaszisz oldalán részt vevő Ersimbhar Ház, melynek sorsát megpecsételte a vereség, 
és a rontásérsek, no és hű támogatói, például régi ellenfele ellenében az –En Kossylor Ház, 
gondoskodtak róla, hogy méltatlanul ne maradhasson a baradheiki vezető körök tagja. 

A Baraad-szigetek külső sikerei, ellenségeinek eltűnte magával hozta a nyugalmat (kívülről), és a 
belső ellentétek kiéleződését. Olyan politikai erők jelentek meg, mint például az A

adást szorgalmazó Házak, melyek kiváló vezetőre találtak a karizmatikus Don Corrido Chacal 
személyében. Az elszakadás pártiak nélküle aligha lennének képesek együttes, meghatározó erőként 
fellépni, vezetésével azonban megtehetik. A jelenlegi rontásérsek, Udalbaar azonban biztos kézzel 
irányítja a szövevényes baraadi politikai szálakat, noha a Baraad-szigetek egy többfelé húzó politikai 
vezetéssel készül szembenézni a közelgő Zászlóháborúval.  

A Baraad-szigetek (ismert)

(Abasziszi rontásérsekek) 

893)  

dra, valamikor a Psz. X. században, a 
t Tharrnak, a szigeteken akkor működő Bakszarv-szekta tagja, később beavatott, Tharr pap lett. A 

szekta megerősödésével Alewun szekere is jól futott, és sikerült elérnie, hogy egyre magasabb egyházi 
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beosztásai mind Baraadon, illetve annak közelében legyenek. 38 évesen lesz Tharr baraadi püspöke, a 
Kígyópápa híveként (Psz. 1868-ban). A karizmatikus egyházférfi mindig is támogatta, tettekre sarkallta 
a szigetlakókat, hatalomra kerülése után egy évvel - nem kis biztatásra – került sor a Kígyó-foki 
csatára. 

Alewun emellett Toron-hű politikát folytatott, és állítólag nem kis szerepe volt az egyház 
Abasziszban történő terjesztésének támogatásában, illetve az első concordia előkészítésében is. Psz. 
1893-

di származású politikus, és Tharr-pap. A Beknardoktól már ekkor sem volt idegen az 
egyhá is több egyházi lekötelezettjük „mondott le”, hogy Jarken 
előrej

et szolgálattal kívánt 
megsz , hogy a Psz. 2019-ben baraadi püspök lett. Élénken 
érdekl

r pap. Gyakorlott 
intrik özött is kiemelkedett művészetében. Ismert – és rettegett volt 
nem h

yni származású Tharr-pap, Quessor, később Baraadi püspök, majd 2639-től az első baraadi 
rontás encsak számítónak írják le a róla készült feljegyzések. Ő 
purgá

ban veszítette életét egy sikeres áldozatbemutatás után, Baraadon. Tevékenysége természetesen 
virágzást hozott Házának is. (A Myrthon Ház Psz. 2300-as években hanyatlott le, majd tűnt el 
Baraadról) 

Jarken Beknard (Psz. 2002-2019) 
Baraa
zban történő szerepvállalás, most 
uthasson. Többségük önként. Jarken leplezi le egy egyszerű vizsgálattal a Merydass Ház 

lobogóját, ami nemcsak, hogy jogokat nem biztosított nekik, de romlásba döntötte őket. A püspök Psz. 
2019-ben, egy vadászbalesetben halt meg, többek szerint merénylet áldozata lett. 

Hyssenil on-Trobeldar (Psz. 2019-2163) 
Shabbúli születésű toroni nemes. Betegségében Tharr büntetését látta, mely
üntetni. Olyannyira elmerült az egyházban
ődött a mágia több területe iránt is. Állítólag nem csak Tharr jóindulatának köszönhető 

különösen hosszú élete. Híres könyve az Secritta Trattus Mortentus, azaz a Halál hatásai az életre, mely 
a különböző, életerővel manipuláló boszorkánymesteri rendek máig keresett könyve.  

Aruth Myradd (Psz. 2619-2635) 
Toroni származású, alacsony társadalmi kasztból felemelkedett, tehetséges Thar
us és hazudozó, még Tharr papjai k
alálos büntetéseiről, melyet több leírás szerint egy szerelmi vallomásnál is nyájasabban tudott 

tálalni. A politikában is jártas férfiút már a kormányzótanács választja baraadi püspökké Psz. 2619-ben. 
Mivel hazájában nem volt sok oka maradni, boldogan vállalta fel a szigetek érdekeit, a nem kis kihívást 
jelentő tisztséggel együtt is. Az ő munkásságának köszönhető a Baraad-szigetek concordiájának 
„megerősítése” is, Psz. 2622-ben. Bár, pont ő kapott kedvezőbb ajánlatot a császárságból – hogy mit, 
azóta sem tudni – mégis az ő nevéhez fűződik az élethosszig választott püspökök – később érsekek – 
törvényének azon része, miszerint a szigetet elhagyva, és más magas egyházi tisztséget elfogadva 
önként mondanak le eredetileg élethosszig tartó megbízatásukról. Psz. 2635-ben elhagyja a szigeteket, 
és Toronba távozik. 

Psz.2639-től a baraadi püspök rontásérseki rangot kap a Lélekőrtől. Megszólításuk aser-ről essa-
ra módosul. 

Ashyer Entirom (Psz. 2635-2672) 
Lakass
érsek. Kíméletlen érvelőnek, és ig
lta ki a baraadi egyházszervezetből a Tordienek lekötelezettjeit, tette mindezt okosan, vér és 

áldozatok nélkül, számos küldetéssel és messze földre szólító megbízatással. Állítólag magas rangja 
ellenére is maga szerette végrehajtani a korbáccsal történő áldozatok levezetését. Pályájának korai 
szakaszában a szigetekre került, és kezdettől fogva támogatta és segítette az Abaszisszal való egyesülés 
gondolatát. Psz. 2646-ban aztán, gondos előkészítés mellett megrendezett ünnepségen aláírta az 
államszerződést XI. Hiere-vel, és bámulatos módon elérte, hogy valamennyi pátriárka elfogadja, és 
hitelesítse a jegyzőkönyvet. Emellett nevéhez fűződik Baradheik legnagyobb Tharr templomának – 
érsekhez illő – felépíttetése is; az impozáns Oroszláncsarnok máig Baradheik dísze. A szóbeszéd 
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szerint pedig belső kertjét igazi oroszlánok lakják, megteremtve az áldozatok egy új, és szórakoztató 
formáját. 

Psz. 2646-ban a Baraasd-szigetek államszerződéssel csatlakozik Abasziszhoz. Baraad 
rontásérseke ettől kezdve aszisz hercegkapitányi jogokkal rendelkezik, és tagja a Nagy Konzíliumnak. 

 
politikai életbe is. Híres támogatója az abasziszi Tharr-felekezeteknek és szektáknak, szinte 
megk

 születésű politikus. Sokáig csak laikus hívő, és támogatóinak nem 
kevés y kínálkozó magas egyházi posztra juttatják. Daelan azonban 
kiváló

e, barátja, (a rossz nyelvek szerint szeretője is), és utóba. 
A sz amú rontásérsek mestere tanácsai szerint kimaradt a XIII. 
Zászl

harr-pap. Mesteri merényleteiről vált ismertté, bár nem bizonyítható, hogy 
így v  illetve két pátriárka ezzel nagyjából egybekötött halála sem. 
Külön

azású Tharr pap, akit ígéretes tehetség lévén – és állítólag nem kevés ügyeskedés 
árán – Psz. 3650-ben választanak baraadi rontásérsekké, előde kifejezett ellenszenve ellenére. Az érsek 
azonb

városát uraló On-Lyntorn Házból való Tharr-pap, akit 
Psz. ívnak meg a rontásérseki székbe. A tehetséges, és 
egyébként elkötelezett érsek hűen képviseli a szigetek érdekeit. (Házától idegen vallása miatt még 

Tyrzoc (Psz. ? -2783-?) 
Kevéssé ismert történetű rontásérsek. Igazi politikus, és igencsak beleártja magát az aszisz

ülönböztetés nélkül.  Nem támogatta királyának, a Psz. 2782 után hatalomra kerülő I. Osatur del 
Khosszisznak a Karnelianokat célzó büntetőhadjáratát, ezért – Andar dul Mordak, rak narvali 
hercegkapitánnyal együtt – szövetséget kötöttek Trevir Karneliannal, elismerve őt, és közösen 
megállítva a nagykirály seregeit. 

Daelan Essar (Psz. 3598-3613) 
Toroni, Rhín tartománybeli
 erőfeszítésébe kerül, amikor eg
an megállja helyét, és Psz. 3598-ban baraadi rontásérsekké választják. A politikus-pap sokak 

szerint csöndben támogatta Abaszisz törekvéseit a concordia felmondására, hogy azután kimaradjon 
mind a Zászlóháborúból, mint a várható Toroni megtorlás elhárításából. Fanatikus pyarroni vallás 
ellenességéről volt ismert, állítólag még szereket is szedett, hogy átvészelje a feltétlenül szükséges 
tárgyalásokat. Hozzá fűződik több pyarroni felekezet betiltása Baraadon – természetesen a nagykirály 
törvényeinek nyíltan nem mondhatott ellent. 

Enitt Bardul (Psz. 3613-3628) 
Essa Daelan Essar tanítványa, helyettes
intén tehetséges, intrikus hajl
óháborúból, inkább csak kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. Az asziszok büszkeségét, és saját 

kívülállóságát kihasználva szintén nem engedte belerángatni magát a Ragg-foki ütközetbe. 
Személyesen bünteti meg a kormányzótanács döntése irányában engedetlen, szélsőségesen Toron-
ellenes, és így az egyensúlyra veszélyt jelentő Ersimbhar Ház pátriárkáját, Rommines Ersimbart. A 
család többi részét riválisa, az –En Kossylorok végzik ki… Psz. 3628-ban halt meg, betegség vagy 
mérgezés következtében. 

Myrtis Zorrun (Psz. 3628-3650) 
Szindvili születésű T
ette volna át a hatalmat Baraadon,
ös gondot fordított a baraadi vallásgyakorlat prakticista alakításához, mivel felismerte a benne, és 

más egyházak közelengedésében rejlő lehetőségeket. Hozzá kötődik a Caedonnal megkötött titkos 
fogolyátvételi szerződés is, melynek fő végrehajtójának a Tordieneket teszi meg. Psz. 3650-ben a 
tengeren leli halálát. 

Hastor Dul Mekron (Psz. 3650-3653) 
Abaszisz szárm

an nem sokáig politizálhatott az Oroszláncsarnokban, ugyanis három évvel később életét 
vesztette. Sokak szerint meggyilkolták, ám a toroni, egyházi vizsgálóbizottság szerencsére egy nemes 
családot sem talált gyanúsíthatónak az ügyben.  

Riundah On-Lyntorn (Psz. 3653-3679) 
A Gedaga-yggyr tartomány beli Lerhynn 
3653-ban, kifejezetten pápai ajánlásra h
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kinev

rekvő rendet a pátriárkák között. Nézetei szerint Baraadnak Abaszisz oldalán a helye, 
legalá ború elmúltáig. Különösen fontosnak tartja a belső konfliktusok 
miham

nalas Seth 
Morta

Tharr egyházának püspökeit megillető megszólítás, a név előtt szokás alkalmazni. („S”) 
Essa (tor)  

A tizennégy rontásérseknek kijáró címzés a Tharr-egyház hierarchiájában. (Alidax 
gyöng
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ezése előtt kiátkozták családjából) Kyr vére ellenére sem jellemző rá a toroni gőg. A 
kormányzótanácsot nagy hozzáértéssel vezeti, és keményen munkálkodik a szigetek felemelkedésén. 
Állítólag Udalbaar barátja volt, és békében adja át neki az érseki pozíciót, „megérezve” halálának 
közeledtét – ami be is következett négy hónapra rá. Állítólag szerette Baraadot, számos parkot építtetett 
a fővárosban. 

Udalbaar (Psz. 3679- )  
A Baraad-szigetek jelenlegi, toroni származású rontásérseke. Nagy hintapolitikus, ügyesen tartja 

a káosz felé tö
bb a közelgő Zászlóhá
arabbi, és lehetőleg békés rendezését. Nem akar túl nagy változásokat a háború előtt.  

Aggódva szemléli Morgena vallásának rohamos terjedését, és mindent megtesz, hogy Baraad 
kimaradjon ebből. Szinte mindenkivel jó kapcsolatot tart fenn, állítólag az idős Calyd Ruplert-Cetiehir 
Karnelian gyakori vitapartnere. Helyettese (és utóda?) a sokkal erőszakosabb és keményvo

i.  
 

Aser (tor) 

yei,290/3) 

 eredetije a Kalandozók 2007-es Nyári táborának Álom a két hold alatt  - című moduljához 

Felhasznált irodalom 

g – Északfölde 
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