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A Baraad-sziget, Abaszisz hetedik 
tartományának fővárosa és a sziget 
egyetlen valamire való városa, a toroni-
aszisz hajóforgalom egyik fontos 
állomása. Baraad-sziget északi részén 
fekszik, lakossága húszezer fő körüli, 
ami a sziget lakosságának jó 50%-a.  

Történet 
Nevének jelentése Baraad szíve. 

Kialakulása valószínűleg még a crantai 
időkre, a Pe. XV. évezredre tehető, 
amikor a khetonok keletről menekülve 
elérték és benépesítették Baraad-szigetét 
is. Bár a sziget tenger felőli oldalán 
fekszik, minden bizonnyal kedvező 
elhelyezkedése okán alakult ki település 
a partján, sajátos, „T” alakú öble, mely 
ma a Cápa-öböl nevet viseli, és a 
századok során jelentősen 
kiszélesítettek, az egyetlen nagyobb 
hajók tömeges kikötésére is alkalmas 
hely a szigeten. A település jelentősége 
az első toroni családok bevándorlásának 
idejére, a Psz. II. évezredre tehető. Ettől 
kezdve a sziget központja, és lassan az 
aszisz tartománnyá váló Baraad 
fővárosa lett. Jelentősége ma is 
megkérdőjelezhetetlen, a sziget sajátos 
berendezkedése okán otthont ad 
valamennyi nemesháznak, fontos 
épületnek és központnak, a szigeten nem 
is található másik, a kis falu méretét 
meghaladó település.  
 

Felépítés 
Baraadheik városa Nyolc főbb 

kerületből áll. Központi része a 
kikötőnegyed, melyen három, félig a 
negyedik kerület osztozik. A Cápa-
öböl jobb oldali ágában, és partján 
található a helyi kikötő, mely 
kapcsolatban áll a nemesi negyeddel, 
és külön irányítás alatt fogadja a 
nemes Házak engedéllyel rendelkező 
hajóit.  

Az öböl bal ágán, illetve partján 
a szabadkikötő fekszik, amely önálló 
kerületként a sziget hajóforgalmának 
jelentős részét bonyolítja. Számos 
raktárház, iroda, több Antoh-templom, 
és különböző magasságú stégek 
labirintusa található itt, két 
mechanomágikus rakodódaru 
toronnyal. A kikötő méretére jellemző, 
hogy nagy mélységű stégei mellé még 
igazi tengerjáró hajók is beállhatnak A 
kikötőkerület része elméletileg az öböl 
mesterségesen szűkített, 
hullámtörőkkel védett bejáratával 
szemben, mintegy száz lábnyira 
emelkedő zátonyszigeten álló 
világítótorony is, melyet a Psz. VIII. 
században emeltek, kristálylencsés 
fedele alatt pedig Sogron szent tüze 
lobog. A Sogroniták szent helyként 
tartják nyilván, ám tiltott, a 
kikötőőrség által felügyelt terület, csak 
ünnepek alkalmával nyitják meg a 
közönség előtt.  
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Közvetlenül a szabadkikötő mellett található a 
műhelykerület, ahol a város hajókészítéssel és 
javítással kapcsolatos műhelyeinek nagy része 
található, kiegészülve a munkások szállásaival, 
irodákkal és raktárakkal. Fontos része az a folyton 
változó alakú, csak pallószigetnek csúfolt, az öböl 
vizétől elhódított rész, ahol a javítandó és félig kész 
hajókat egyszerűen körbeépítik, pallókkal, 
emelvényekkel övezik, mesterséges szigetet hozva 
így létre. Amelyik elkészül, a körül lebontják a 
pallókat, és kifuthat az öböl vizére. A pallósziget 
nyugalmát több erős hullámtörő is biztosítja, alatta 
állítólag erős varázsjel kényszeríti mozdulatlanságra 
a vizet.  

A két kikötőnegyed között, az öböl közepén 
ékelődik a város testébe a Tharr-negyed, Baraadheik 
vallási kerülete. Uralkodó épülete a Psz. XXVII. 
században, Ashyer Entirom rontásérseksége alatt 
emelt Oroszláncsarnok, mely a Quiron-tenger déli 
partvidékének legimpozánsabb Tharr-temploma, az 
abasziszi rontásérsek és így a Tharr-egyház 
központja is. Hármas tornyos kupolája, hatalmas 
oroszlán szoborcsoportja még a vallás ellenségeiből 
is elismerést vált ki. Az Oroszláncsarnokot kisebb 
templomok, saját kikötő és szárazdokk, szerzetesi 
rendház, raktárak és egyéb épületek övezik, külön 
részt alkotva a városon belül, amely azonban bárki 
számára nyitva áll.   

A vallási kerület jobb oldalán, a helyi kikötő 
szomszédságában áll a nemesi kerület. Sajátossága, 
hogy új, és gondosan tervezett, eredetileg nem ez 
volt a szigetre érkező családok szálláshelye. A Psz. 
XXII. század elején kezdték el építeni, régi 
palotáikat odahagyva, amely most a polgári kerület 
része. A nemesi kerület paloták, pazar udvarházak 
egész sorát rejti, mind a tizenöt jelentős nemesház 
tart fenn egy palotát itt, de számos toroni magános-
ház is rendelkezik itteni villával. Érdekessége a 
szinte mindig üresen álló királyi palota, melyet a 
város ajándékozott Abaszisz Nagykirályának a 
csatlakozást követő első évtizedben. A majd 
háromtucat palotát és gazdag házat elegáns parkok, 
szökőkutak és terek csipkézik, és itt található a híres 
és drága Abbit Delfinhez címzett fogadó is. Több 
palota áll közvetlenül a tengerpart szikláin, de két 
nagyobb csatorna lévén szinte mindegyik nemesi 
villa közvetlen kijárattal rendelkezik a tengerre, 
igaz, itt csak kisebb bárkák és csónakok férnek el. A 
nemesi kerület és a vallási kerület határán áll a 
szintén impozáns Tanácspalota, melyet Psz. 1875-

ben építettek. A toroni stílusú, vörös 
márvánnyal díszített fehér épület ad otthont a 
szigetet irányító nemesi tanácsnak. 

 
A vallási kerület bal oldalán, a 

szabadkikötőt és a műhely kerületet érintve 
terül el a polgári kerület. Itt található maga a 
város. Lakóházait számos régi palota egészíti 
ki, mely egykor nemeseké volt, most élelmes 
kereskedők bérházai. Több árus, kézműves 
műhely, piactér, bordély, játékház, kocsma és 
fogadó áll itt, és egy aréna is, mely kevéssé 
híres, bár azon kevés arénák közé tartozik, mely 
elárasztható, de alkalmas toroni 
gladiátorviadalok rendezésére is. Itt található a 
Baraadi levéltár is, mely nemesi ajánlással 
látogatható, és ahol számos okirat, könyv 
mellett kitüntetett helyen őrzik a 2646-os 
csatlakozási szerződés eredeti példányát is.  

A polgári kerülettől balra, Baraadheik 
szélén fekszik a kis méretekkel büszkélkedő 
hadi kerület. Egy kisebb, külön öböl mellett áll, 
melyben a szabadkikötőnél rosszabbul 
felszerelt hadikikötő üzemel. Központi épülete 
egy nagy erőd, és számos raktár, kaszárnya, 
kikötőhely áll itt. A hadi negyed felügyelete 
alatt áll az öböl két partján emelt polipbástya, 
melyet sugaras irányban nyolc-nyolc hatalmas 
hajítógép vesz körül, innen kapták nevüket is. 
Ezek képezik a kikötő fő védelmét, ám számos 
egyéb, kisebb ostromgép, katapult és lángvető 
is készen áll a sziget legnagyobb kikötőjének 
védelmére. A hadikikötőben alig áll hajó, a 
Baraad-sziget flottája igen szegényes, a 
pátriárkák fő erejét a Házak magánflottái adják, 
melyeket nem kötelez Toron távol déli 
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Concitatorának megsegítésére a baraadi 
concordia. Szinte szabad bejárása van ide a 
toroni hadihajóknak, gyakran horgonyoz 
egy-kettő öblében. A hadi kerület erődje a 
központja a baaradheiki városi őrség, a 
cápavértesek alakulatának. 

A nem hivatalos nyolcadik kerület a 
várost délről övező, három nagy falura 
osztható „falu” rész. A lakosság 
mezőgazdasággal foglalkozó része él itt, ha 
őket is hozzászámolnánk, a sziget teljes 
lakosságának 60-65%-a élne a városban. 
Baraadheiknek nincsen városfala, a házak 
fokozatosan kisebbek lesznek, az utcák már 
nem kövezettek, és az árusok helyett 
hazatérő tehenek szűkítik az utakat.   

Közigazgatás 
Baraad szigetét a nemesi tanács 

vezeti, melynek Psz. 3690-ben tizenöt Ház 
a tagja. A nemesi tanács elnökletét, és így a 
sziget fő irányítását is, a Psz. 2500-as 
évektől hagyományosan a baraadi 
rontásérsekre bízzák. A rontásérsek és a 
kormányzótanács azonban főleg a szigetek 
külpolitikáját irányítja, és a lényeges 
ügyekben dönt, a város igazgatása a 
választott Városnagy feladata. Ő a nemesi 
tanácsnak tartozik elszámolással, így a 
rontásérsek csak a külpolitikában, Abaszisz 
felé képviseli a szigeteket, bár balgaság 
lenne azt hinni, hogy nincs beleszólása 
akármibe a szigeten, ami érdekli. A 
Városnagyi tisztséget a törvény szerint nem 
láthatja el olyan személy, aki a 
kormányzótanács tagja, és papi személy 
sem lehet, így birtoklásáért, ahogy a baraadi 
flotta parancsnoki és a városőrség 
parancsnoki tisztségéért is, folyamatos 
verseny folyik a nemesházak ifjai között. 
Ezekre a vezető posztokra a 
kormányzótanács választ tisztviselőket, 
megbízatásuk pedig három évre szól.  

A Városnagy vezeti a Baraadheiket 
irányító kerületi tanácsot, amely a kerületek 
kormányzótanács által kinevezett vezetőit 
tömöríti. A héttagú tanács tagjai sem 
láthatnak el más tisztséget, kivéve a hadi 

kerület vezetője, aki egyben a cápavértesek nevet 
viselő városi őrség parancsnoka is.  

A rontásérsek, akit a toroni egyházszervezet az 
abasziszi rontásérsekként tart nyilván, nem csak 
Baraad ura, hercegkapitányi jogokkal az abasziszi 
Nagy Konzílium tagja, de a Quiron-tenger déli 
partjának toroni egyházfeje, a Tharr vallás vezetője 
is. Állandó helyettessel rendelkezik, és – a toroni 
rontásérsekektől eltérő módon – egyházi tanácsot 
működtet, melyben a számottevően erős Tharr-
szekták elöljárói képviseltetik magukat – már, ha 
elmennek, ugyanis a vallási kerületben álló követek 
palotájában számosan tűnnek el, akik véleménye 
nem egyezik a rontásérsekével. Mivel a rontásérsek 
politikai támogatottsága Quironeia-szerte jelentős, 
nem szorul olyan vérmes szekta támogatására, mint 
a toroni rontásérsekek.  

Gazdaság 
Baraadheik gazdasági erejét elhelyezkedése, és 

politikai jellege adja. Hatalmas kikötője az 
elsődleges toroni-aszisz forgalmat lebonyolító 
kikötő, az utolsó hely, ahová még a partmenti hajók 
elérnek, hogy áruikat igazi tengerjárókra 
rakodhassák. Toroni jellege révén jó a kapcsolata a 
toroni magános házakkal, és a Quiron-tenger észak-
déli hajóforgalmának jó felét Baraadheiken keresztül 
bonyolítják le. Kikötője évszázadok óta 
szabadkikötő, bárki, vallási, nemzeti 
megkülönböztetés nélkül vámmentesen használhatja; 
baraad egészen máshogy adóztatja meg a területén 
áthaladókat. Bár hivatalosan nem ismerik el, szinte 
mindegyik pátriárka támogat valamilyen 
kalóztestvériséget, akik átláthatatlan 
szervezettséggel szolgálják a sziget urainak érdekeit. 

Mezőgazdasága csak önellátására elegendő, 
amellett is számos termékből szorul behozatalra, ám 
ez jelentős forgalmát figyelembe véve soha nem 
okozott gondot.  

Vallás 
Baraadheik, mint az abasziszi rontásérsek 

székhelye, a Tharr egyház bástyájának számít a 
Quiron-tenger déli partján. Tharr vallása a sziget 
hivatalosan ki nem mondott vallása. A Psz. 3600-as 
évek végén az uralmat az Oroszlán morhagrist 
követő Hústépő szekta gyakorolja, igaz, sajátos 
okokból a rontásérsek nem mindig a soraikból kerül 
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ki. (A sziget jelenlegi rontásérseke is a szekta híve). 
Tharr vallása a szigeten eléggé prakticista képet 
mutat, kevéssé vérengző, jóval elfogadóbb a 
különböző nézetek iránt, mint toronban, nem csoda, 
hiszen összefogja a Toronon kívüli Tharr hívők 
táborának jelentős részét. Általában rabokat 
áldoznak a Háromfejűnek, a város börtöne is a 
vallási kerületben áll, és aki bekerült oda, egyhamar 
Tharr oltárán hullajthatja vérét, a hústépő szekta 
halálra korbácsolós szertartásain. Baraad titkos 
szerződéssel még Caedon rabjait is megveszi, hogy 
elegendő áldozathoz jussanak a sziget lakosságának 
kiirtása nélkül is.  

Baraad Psz. 2646-os Abasziszhoz való 
csatlakozása óta a szigeten az aszisz vallási 
törvények értelmében az összes hitvalló és 
fogadalmas egyház engedélyezett, csupán a 
szélsőséges irányzatokat tiltják, mint amilyen a 
Dreina egyház Viadomói militáns irányzata, vagy az 
Antoh-egyház központosítását szorgalmazó 
Merresiták. Népszerűnek csupán Antoh, Dreina, 
Sogron és kevéssé Darton és Noir és Morgena 
egyháza tekinthető, valamennyi temploma 
megtalálható Baraadheikben – természetesen a 
vallási kerületen kívül.  

Városőrség és közbiztonság 
Baraadheikben a rendet – vitatható 

eredményességgel – a cápabőr zubbonyaikról csak 
cápavérteseknek hívott városi őrség látja el. Fő 
feladatuk a kikötő védelme, melyet el is látnak. A 
Kerületek közbiztonsága változó, gyakran az alvilág 
helyi harcainak függvénye. Az őrségnek nincs 
bejárása a Tharr kerületbe, ahol a Háromfejű 
szerzetesei és papjai őrködnek a kiváló közbiztonság 
felett, és a nemesi kerületbe sem, ahol a nemesházak 
saját testőrei biztosítják a rendet – szigorú törvény 
értelmében egymásra tilos kezet emelniük.  

Épületek 
Baraadheik épületei főleg toroni stílusjegyeket 

tükröznek, mely azóta elkeveredett az aszisz 
szokásokkal. A nagyobb épületek kőből készültek, a 
századok során több zátonysziget is egyszerűen 
elfogyott az építkezések során – ebből az időből 
maradt hátra a kikötőkerület két hatalmas, 
mechanomágikus daruja. A kisebb házak fából 
épülnek, a sziget erdői még bőven biztosítják a 

szükséges faanyagot. A tetőket cseréppel fedik, 
a helyi világosszürke agyagból fakószürke 
cserepeket égetnek, ezek még a szigeten kívül 
is keresettek.  

Baraadheik látképét az oroszláncsarnok, 
és a Tanácspalota hatalmas kupolái uralják, 
nagyobb házak, tornyok is pedig a nemesi 
negyedben sorakoznak.  

Fogadók 
A város legdrágább fogadója a nemesi 

kerület Abbit delfinhez címzett fogadója, ahol 
akár több aranyba is kerülhet az ellátás, igaz, a 
nőktől az ételkülönlegességeik mindent 
megkapni. A polgári kerület híres fogadója a 
Császári matróz, mely szándéka ellenére jó 
színvonalával sem tudta magához vonzani a 
toroniakat, ám egyéb utazókat igen. Népszerű 
az aszisz jellegű, kiváló ételeiről elhíresült 
Kalózpihenő, és a lazább erkölcsű, Noir oltárral 
is rendelkező Kék Álmok Háza. A kikötőkben 
egymást érik a kocsmák és ivók, legendák 
szólnak olyan különlegességekről, mint egy 
Velős Cubák nevű goblin szeszmester. 

Rendek 
A város alvilágát a Kobrák klánja uralja, 

igaz, sajátos módon. Ők az urak, és mindenről 
tudnak, ám szabad teret engednek a kisebb 
klánoknak, akik persze adót kötelesek fizetni 
nekik. Állítólag rontásérseki papírjuk is van 
róla, hogy akár erőszakos eszközökkel is rendet 
tehetnek a kisebb klánok között, ha kell, ám ezt 
nyilván bizonyítaniuk is kell. A Kobrák mellett 
a kikötőnegyed az alcarai gyökerű Félszeműek, 
míg a város egyéb része a helyi Angolnák 
felügyelete alatt áll. A szigetek vidéki részén 
tevékenykedik a Nyavalyások névre keresztelt 
tovlajszervezet, mely állítólag még a nemesi 
palotákba is beoson olykor. Természetesen 
jelen vannak a Kobrák is, és képviselteti magát 
a Láncbarátok szervezete is a szigeten. 

Az alvilágon kívül megtelepedni csak 
olyan klán, vagy iskola képes, mely vagy az 
egyház, vagy valamelyik nemesház támogatását 
élvezi. 
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