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Elhelyezkedés 
Haralk városállama a Sinemosi-

tenger déli partvidékén, a J'Hapinla 
hegység Sieli vonulatától (Sieli-
J'Hapinla) északra, a Harka-öböl partján, 
a Hardalon folyó torkolatánál fekszik. 
Haralk kikötővárosa a Sinemosi Liga 
tagja, hatalmas és biztonságos kikötője 
az utolsó állomása a Kelet felé tartó 
hajóknak, igyekezzenek azok 
Enoszukére, esetleg Niarét jókora 
kerülővel megkerülve a Marvinella-öböl 
felé, vagy forduljanak délnek. A 
nyolcezres lakosú, mindig nyüzsgő 
kikötőjű Haralk így nemcsak virágzó 
kereskedelmi és hajózási központ, de a 
Quironeia keleti kapuja is.  

Földrajz 

Domborzat 

Haralk a Sinemos-tenger déli 
partján, a Harka-öböl körül és a 
Hardalon torkolatában helyezkedik el, 
mára az egész öblöt körülöleli. A város 
az öböl parti természetes védművek, 
négy domb mögé húzódva épült, és ezt a 
határt máig nem lépte át. Ezek északról 
kezdve a J'hakra-arka, J'abbeir, J'huldyr 
és J'hadar neveket viselik. Talaját a part 
tenger által formált mészköve adja, az 
öböl déli, hőforrásokban is gazdag, 
gőzkitörésekkel tarkított részén számos 
barlang is található. 
 

A mészkövet fedő sötétbarna 
talajréteg vékony, és nem túl jó 
termőképességű, ezért Haralk 
környékén csak mérsékelt 
mezőgazdasági termelés jellemző.  

Éghajlat 

Haralk tengerparti város, 
éghajlatára meghatározó hatással van a 
Sinemosi-tenger, ami mentén a nedves 
nyári és a száraz téli monszun ciklusa 
határozza meg az éghajlatot. Nyáron a 
melegebb, télen a hidegebb 
tengeráramlatoké a főszerep, noha az 
öböl vize az alatta lévő hőforrások 
okán mindig melegebb néhány fokkal. 
A nyári középhőmérséklet 22-25°C 
körüli, a téli 8-12°C. A csapadék nagy 
része nyáron hullik, ilyenkor 
özönvízszerű, intenzív esőzések 
jellemzőek. Télen kevesebb a 
csapadék, hó szinte sosem hullik.  

Az uralkodó szélirány kelet-
nyugati, a szél az óceán felől a leg 
különfélébb viharokat a Sinemosi-
tenger területére sodor. A dombokkal 
határolt Harka-öböl azonban nagyfokú 
védettséget élvez.  

Az ár-apály jelenség intenzív, és 
az óceán közelsége miatt egyenletes. 
Ezt nem csak egyes növények és 
állatok, de a gyöngyhalászok és 
barlangászok is jól kihasználhatják.  

Ásványok 

A Haralk környéki dombok 
kevésbé érdemi ásványokban, mint 



MAGUS                                                                                     Haralk                                                                Kalandozok.hu 

2 
 

inkább meleg vízben és gőzben gazdag. A kitermelt 
mészkövön kívül egyéb bányászati tevékenység nem 
igazán jellemző, míg a föld alól feltörő gőzre és 
meleg vízre több fürdő is épült. A barlangok 
különleges körülményei pedig néhány ilyet szerető 
növény és állat neveléséhez nyújt lehetőséget. 
Egyedül a víz mélye tartalmaz kincseket. 
Alkarit 

Különleges vízi kristály, ami a sinemos tenger 
délkeleti régiójában számít gyakorinak. Az érdekes 
ásvány víz alatti mészkőbarlangok mélyén fejlődik. 
Megjelenésére nézve szürkéskékes színű, és 
általában kúpos alakú. A kristály sajátos 
tulajdonsága, hogy ha víz veszi körül, akkor halvány 
kékes derengéssel világít, ezt Antoh áldásának 
tartják, ám egyes tudósok az ásvány szerkezetében 
élő láthatatlanul apró élőlényekhez kötik. Az 
aklaritot, vagy csigakristályt, hallámpást, ahogy népi 
nevén hívják, előszeretettel használják víz alatti 
lámpásként a merülők, de akik hozzá tudnak jutni, 
vízzel telt üvegekben világítanak vele. 
Természetesen az Antohnak kedves helyeket is 
gyakran díszítik ilyen hallámpásokkal. Egy 
mogyorónyi aklaritért akár 3-4 aranyat is elkérnek.  

Növények 

Álomhínár 
Kyr nevén (Terupsis reyh'Noirena). A nyílt 

tengeren viszonylag ritkán, telepekben növő 
hínárféle. Sajátossága, hogy nem a talajon fejlődik, 
egyre növekvő telepei a víz felszínén úsznak. Ujjnyi 
vastag szára zöldes, felső részének levelei zöldek, 
alul barnák. Akár több láb mélyre is leérhet, igazi, 
víz alatti erdőt hozva létre. Hajókra még óriási 
mennyiségben sem veszélyes, ellenben a víz alá 
merülő úszók könnyen belegabalyodhatnak. A víz 
tetejéről azonban különösebb gond nélkül 
szüretelhető.  

Szárából méregerős, és mérgező hatású 
pálinkát (Hínárpálinka) főznek, amely mértékkel 
fogyasztva szép álmokat okoz, ám túladagolva akár 
halálos is lehet. Az álmoknak egyesek különleges 
jelentőséget tulajdonítanak, mások inkább csak 
szórakozást látnak benne. 
Kígyóhínár 

A sekélyebb tengerfenéken telepekben növő, a 
Sinemosi-tengeren gyakori hínárféle. Világoszöld 
szára akár három ujjnyi vastagra is megnő, levelei 
akár két-három arasznyi hosszúra nyúlnak, és villás 

csúcsban végződnek. Késsel szüretelik, 
szárának vastag, szálakra szedhető közepéből 
fonalat sodornak, amiből szövet készül, a 
nehezen színezhető anyagból varrt ruhákat 
Antoh-lepelként emlegetik.  
Kaladán 

Középmagas, vastag törzsű, félkemény 
fájú, babérlombú fa. Kérge szürkés árnyalatú, 
vékony, fája halványbarna, erezete kevéssé 
látható. Levele kör alakú, sötétzöld, széle 
hullámos, fürtökben nő. Alakja jellegzetes, a 
tölcsér alakú fa számos dél-quironeiai képen 
felismerhető. Termése borsónyi, kacson lógó, 
kemény bogyószerű, mindig páratlanul nő. 
Gyökerei igen erősek, és nem mélyre, inkább 
oldalra nőnek, szétrepesztve a parti sziklákat is. 
Fája gyakorisága, könnyű megmunkálhatósága, 
és tartóssága miatt kedvelt az ácsok, asztalosok 
és a hajóépítők között is. Termésének apró, 
méregzöld magjából sötét, úgynevezett 
kaladán-zöld festéket nyernek, amit kelmék 
festésére használnak, de a művészek körében is 
kedvelt. (Magyar Gergely - Caedon) 
Tengeri mohafű 

Észak tengereinek partjain jellemző, apró 
fűféle. Nevét méretéről kapta, a sűrű 
csomókban növő fűféle szálai ugyanis ritkán 
haladják meg a gyermek kisujjnyi méretet. 
Színe a zöldtől egészen a fakó sárgáig 
változhat. A helyi növényevő állatok szegényes 
tápláléka. (Magyar Gergely - Caedon) 
Viharzamat 

Jellegzetes tengermelléki fűféle, a néphit 
szerint az istenek adománya a nagy szelek 
viszontagságainak ellensúlyozására. A vékony 
levelű, üreges, kétarasznyi magasságot elérő 
növény apró magjai szárítva sajátos, erős ízűek, 
úgy tartják, minél többet érte a szél, annál 
finomabbak. A szegények kedvelt fűszere, ám 
begyűjtése nem egyszerű, ugyanis a magok 
kicsik, egy szálon kevés terem belőlük, így 
általában gyermekek foglalkoznak vele. 
Számos erősebb fűszer létezik, ráadásul a 
„tehenek tapodta” ízesítő nem divat az urak 
körében, ám a parasztcsaládok gyakorta ízesítik 
ilyennel sós süteményeiket, olykor a sülteket. 
(Magyar Gergely - Caedon) 
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Állatok 

Karakka-kagyló 
Főként a Sinemossán és a Quironeia 

délkeleti részén élő, hosszúkás alakú 
kagylóféle. Hatalmas, akár alkarnyi hosszú 
is lehet, innen kapta nevét is. A barnás 
színű kagyló bőséges, rózsaszín húsát 
előszeretettel fogyasztják.  
Tengerész-csiga 

A Quiron-tengerben elterjedt tengeri 
csigaféle. Tengeráramlások, gyors folyású 
víz közelében él, mivel behúzható 
csápjaival megszűri a vizet, innen nyeri 
táplálékát. Szívesen kapaszkodik fel a hajók 
oldalára is, hiszen azok mozgása biztosítja 
életterét. Valószínűleg így vált elterjedtté az 
egész tengeren. Noha a hajókban kárt nem 
okoz, a hajótestek takarítása alkalmával 
levakarják az erősen kapaszkodó tengerész-
csigákat is, hiszen nagy tömegük már 
jelentősen lelassítja a vízi járműveket.  
Fűszerkagyló 

Különleges haralki kagylóféle. A 
dombok meleg vízzel elárasztott barlangjait 
kedveli, a tengervíz hidegében hamar 
elpusztul. Alig félarasznyi méretű, héja 
sárgás, húsa halvány rózsaszín, és 
sötétlilává szárad. Jellegzetes, erős íze miatt 
húsát fűszerként alkalmazzák.  
Éjkagyló 

Dél-quironeiai kagylóféle. Arasznyi, 
fekete színű kagyló, húsa vöröses árnyalatú. 
Nevét onnan kapta, hogy éjszaka aktív. A 
hullámzást kihasználva vergődik partra, 
ahol szétnyílva, jellegzetes illatával 
csalogatja magához a rovarokat, amik 
beleragadnak húsába, majd összecsukódik, 
és visszavánszorog a tengerbe. Egy jókora 
bogáron akár több napig is elcsámcsoghat. 
Friss húsát rovarcsapdákhoz használják, 
megenni kellemetlen utóíze miatt nem 
érdemes.  
Kék sünkagyló 

A Quiron- és Sinemosi-tenger 
sekélyebb vizeiben élő, gyönyörű 
kagylófajta. Az ökölnyi, közel gömbölyű és 
gyönyörű kagyló változatos színű, mintás 
felszínét ujjnyi tüske-kinövések teszik 
sünhöz hasonlatossá. A tengerfenéken apró 

állatokkal táplálkozó kagyló tüskéi a védekezést 
szolgálják, ha valaki hozzájuk ér, a meszes tüskék 
közepén lévő lyukban ízesülő fullánkjukkal erős 
bénító mérget juttatnak belé. A méreg gyorsan hat, 
és hatása sokszor el sem múlik teljes egészében. 
Nevét onnan kapta, hogy a mérgezés hatására a látás 
tompul, és a látott kép kék lesz, magán a kagylón 
sosem fordul elő ez a szín. Az emberek botra 
erősítve buzogányként, esetleg dobva alkalmazzák 
kezdetleges szükségfegyver gyanánt, mivel a friss 
sünkagyló tüskéi aktívak. A szárazföldön a kagyló 
fél nap alatt elpusztul, és mérge hamar elillan. 
Kinyerni nem érdemes, ugyanis hihetetlenül 
érzékeny, a tüskéből eltávolítva órákon belül 
tönkremegy, ezért csak frissen alkalmazható, így 
csak a tenger közelében találkozhatunk vele.  
(Nagy) Ékszerkígyó 

A Sinemosi-tenger környékén elterjedt, 
gyakori tengeri kígyófajta. Mérete akár a két-három 
lábat is eléri, vastagsága ennek megfelelően alakul. 
Pikkelye többszínű, mintás, feltűnő, legalább egy 
tucat alváltozata létezik csak színezete alapján. 
Ragadozó, apró halakkal táplálkozik, amit fogaival 
kap el, mérge nincs. Húsát fogyasztják, a színes 
bőrével díszített kígyótekercsek - kígyó- és 
valamilyen más húsból készülő, gyengén sütött 
húsétel - a sinemosi konyha egyik jellegzetes és 
szemrevaló remekei. A nagyobb példányok színes 
bőrét díszítésre is előszeretettel alkalmazzák.  
Szakácsrája 

A Quiron-tenger déli felén élő rájaféle. Nevét 
vastag húspárnáiról kapta, melyet a néphit az 
elhízott szakácsokhoz hasonlít, kevesen tudják, hogy 
az egyébként ragadozó, apró halakkal táplálkozó 
állat vadászatában kap jelentős szerepet, a másfél 
lábnyi szakácsrája ugyanis elsodorja, leüti és 
összenyomja áldozatait. A parton kedvelt csemege, 
bár nem tartozik a legolcsóbb halfélék közé, ugyanis 
nehéz befogni. (Magyar Gergely - Caedon) 
Astesi-rák 

Közönséges, féltenyérnyi tengerparti rákféle, 
mely a partra rakja petéit, és tengeri moszattal 
táplálkozik. Nevét méretes hátpáncéljáról kapta, 
melynek világos alapú sötét mintázata 
leggyakrabban egy szem és szájréssel ellátott 
maszkokra emlékeztet. A legendák szerint Antoh 
úrnő a rákkal üzent egyik kegyeltjének, egy 
csodaszép, fiatal lánynak, aki sehogyan sem talált 
párt magának. A rák állítása szerint azt a legényt 
teremtették neki, akinek arca az ő mintázatához 
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hasonlít majd. A kedvelt falusi legendát követve sok 
lány, és az utóbbi századokban férfi is igyekszik 
kedvenc rákházából kiolvasni, még inkább 
megjósoltatni – jövendőbelijének kilétét. (Magyar 
Gergely - Caedon) 

Történelem 
A város története egészen a crantai időkig 

nyúlik vissza, nevét ugyanis a lupár „Harla-arka 
la'rak”, kifejezésből kapta, aminek jelentése zárt, 
tiltott, biztonságos vízi terület kapuja, bejárata. Ez a 
név egykor a ma csak Harka öbölként emlegetett 
tengeri képződményt illette. Mai neve mosolyogtató, 
ugyanis a lupár „arka” önmagában is tenger-öblöt 
jelet.  

A három domb határolta öböl, ami ÉK-DNY 
irányú, sokáig tiltott helyként szerepelt a lupár 
legendákban. Hogy ez a védelem okán, a kívülállók 
számára való tiltás továbbélése, esetleg a crantai 
idők szolganépének kitiltása eredményezte, nehéz 
kideríteni, ám sokáig csak időszakos 
halásztelepülések nőttek, majd tűntek el partján. A 
Psz. VII. században érkezett erv telepesek hulláma 
változtatott a helyzeten. A szétszórt és csak 
időszakos halásztelepülések helyett állandó 
épületeket, később kikötőfalut, majd várost hoztak 
létre a biztonságos kikötőhelyet kínáló öböl 
délnyugati partján. Az erv telepesek lassan 
elkeveredtek a helyi lupár törzsek letelepedett 
tagjaival, a lassan felélénkülő hajóforgalom elég 
munkát, a tenger bőséges ellátmányt, a keleti 
barbárok időszakos portyái pedig közös ellenséget 
biztosítottak ahhoz, hogy összekovácsolják a 
majdani Haralk népét. Valamikor ebben az időben 
kezdték meg a város délkeleti védelmét adó Rákfogó 
domb legmagasabb pontján a máig álló Köderőd 
építését is. 

Haralk vázlatos története 
Psz. VII. század - Tiadlani telepesek érkeznek 

Haralk területére. 
Psz. 865 - A Köderőd felépülése. (Haralk) 
Psz. X. század - A Quironeia hajósai 

„felfedezik” Haralkot, ami a kelet felé tartó 
hajóforgalom ugródeszkája lesz. 

Psz. 1450 - Barbárok dúlják fel Haralkot.  
Psz. 2328 - Megalakul a Sinemosi Liga. 

(Haralk még nem tagja.) 

Psz. 2404-2425 - A VII. Zászlóháború 
(első tengeri) 

Psz. 2419 - Tiadlani csapatok megszállják 
Haralkot. 

Psz. 2437 - A tiadlani csapatok elhagyják 
Haralkot, ám a befolyásuk marad, a várost két 
tiadlani Ház, a wri Haren és a wri Kerarn 
Házak vezetik.  

Psz. 2469 - A Sinemosi Liga belép az 
Északi Szövetségbe. 

Psz. 2516 - Haralk a Sinemosi Liga tagja 
lesz. A Városállam a Tiadlani befolyás hatására 
és annak csökkentésére, valamint a Liga 
Szövetségi tagságával való megerősödésére 
reagálva oldalt választ, és maga is a Liga tagja 
lesz.  

Psz. 2520-2532 - A VIII. Zászlóháború 
(második tengeri). Egy toroni hajóraj sikeresen 
vágja át magát Haralkig, felgyújtják a kikötőt, 
ám az egész öbölre nem futja erejükből. 

Psz. 2754-2899 - A IX. Zászlóháború 
(harmadik tengeri). 

Psz. 2767 - A wri Kerarn Ház kihalása. 
Psz. 2786 - A Lomha Armada 

megérkezik Haralkba, a kikötőt sokáig 
központjukként használják. 

Psz. 2904 - Megalakul Haralk városállam 
Várostanácsa (danrelm), ezzel végleg leveti a 
tiadlani befolyást. A tiadlani házak előjog-
fosztása, a wri Haren Ház már csak vagyonára 
támaszkodva lehet egy tagja a Várostanácsnak. 

Psz. 2942-2963 - A X. Zászlóháború 
(negyedik tengeri). Haralkot elkerülik a harcok, 
Toron a nyílt tengeren állandósítja előnyét, a 
Sinemosi-tengeren a Liga flottája marad az úr.  

Psz. XXX. század - A tengeri 
kereskedelem megélénkülése Enoszukével. A 
körülmények és a politikai viszonyok 
változásával ez hol erősödik, hol alábbhagy, ám 
kiindulópontja Haralk lesz. 

Psz. XXXI. század - Fokozatosan kiépül 
Haralk öbölváros része. 

Psz. 3144 - A Toroni folyosó kialakulása. 
A Toroni flotta keleti támaszpontjaira tartó 
hajókat a Liga feltartóztatja, ezért Toron 
erőszakkal vág magának utat. A főleg városok, 
szigetek védelmére összevont hajók nem tudják 
hátráltatni az erős hajókaraván útját, az 
elaprózott erejű támadó csoportosításokat pedig 
a toroni flotta szétveri. A Liga városainak nem 
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esik baja, így a szokás állandósul, a „Toroni 
folyosón” még a Birodalom karakkái is 
zaklatás nélkül kelhetnek át és ez a szokás a 
háborúk kisebb-nagyobb szüneteivel ugyan, 
de máig megmarad.  

 Psz. 3355-3363 - A XI. 
Zászlóháború. A Sinemosi Liga főleg az új 
résztvevő, az enoszukei flotta távoltartására 
koncentrál, Haralk ezen műveletek 
támaszpontja lesz. Elkülönítik és 
megerősítik a hadikikötőt.  

Psz. XXXV. század - Haralk 
Tengerváros negyedének kiépülése. 

Psz. 3455-3458 - A XII. 
Zászlóháború.  

Psz. 3456 - A Sabratai-csata. A keleti 
barbárok támadása körülfolyja Sabrata 
erődjét, s noha bevenni nem tudják, hosszú 
hónapokig ostromolják és a környéket 
fosztogatják. Haralk falai alá azonban nem 
jutnak el, kevéssé a Liga seregének, mint 
inkább a környező szövetségesek és 
állítólag kalandozók jóvoltából. 

Psz. 3457 - A Sinemosi Liga kilép az 
Északi Szövetségből, és igyekszik mindkét 
féltől távol tartani magát.  

Psz. 3458 - Hesterdani kiáltvány. A 
Hesterdanba, a Liga vezető városába 
érkező, agitáló toroni diplomatáknak nem 
sikerült Toron oldalára állítani a Ligát, 
annyit értek el mindössze, hogy 
nyilatkozatban kijelentették: a Liga hajói 
nem támadják meg Toron - vagy a Fekete 
hadurak - egyetlen hajóját sem, amíg az 
nem kezdeményez harci cselekményt 
ellenük. (Toroni oldalon hasonló 
hivatalosan azóta sem hangzott el.) 

Psz. 3589 - 3596 - A 
Kereskedőháború. Abaszisz hajói nem érik 
el Haralkot, így a háború csak a forgalmon 
látszik meg, közvetlen károkat nem okoz.  

Psz. 3602 - A Haralki kikötőrendelet. 
Haralk a hatalmas kikötő lassanként 
követhetetlenné váló forgalmára hivatkozva 
érvényesíti érdekeit, és kimondja: 
kikötőjében bárki kiköthet, szabadon 
kereskedhet, rakodhat, bármiféle 
kereskedelmi tevékenységet végezhet - 
természetesen a városnak való bármilyen 
kár okozása nélkül. Haralk nem felügyel 

semmilyen monopóliumot és szerződést, nem 
támogat e tekintetben semmilyen felet vagy 
ellentétet. Ezek mellett azonban minden befutó hajó 
egyformán megvámoltatik, tartozzon az bármely 
hatalom vagy szövetség zászlaja alá.  

Psz. 3616 - A XIII. Zászlóháború. A Sinemosi 
Ligát, és így Haralkot nem érinti. 

Psz. XXXVII. század - Haralk fénykora, az 
Aranyváros negyed felvirágzása. 

Psz. 3672 - A Csempész-háború. A túlzó 
névvel illetett konfliktus során Antera többszöri 
figyelmeztetés után megpróbált fegyverrel érvényt 
szerezni a több quironeiai kereskedő szövetség által 
is elismert előjogainak Haralk térségében, hajóit 
azonban semleges viselkedésre szólították fel. A 
nem tágító három hadigalleont végül a Sinemosi 
hajók Haralk bejáratánál küldték a tenger fenekére.  

Psz. 3688-89 - A „Sikolypengés királyság”. 
Egy különös kalandozó társaság erőszakkal átveszi a 
hatalmat Haralkban, és külön utakon, szélsőséges 
módszerekkel igyekszik alakítani a városállam 
sorsát. Több hatalom is hamar megelégeli a 
többszörös vámot, a válogatott 
megkülönböztetéseket és a politikai pökhendiséget. 
Állítólag Alidaxnak is köszönhető, hogy a belső 
viszály után egyedül maradt „királyt” végül 
embervadászok, más mendemondák szerint Ikrek 
némítják el. 

Psz. 3692-3697 - A XIV. Zászlóháború. 
Közvetlenül nem érinti Haralkot, noha mindenféle 
hajó megfordul környékén, többször feszítve közel 
pattanásig a húrt.  

Psz. 3700 - Enoszuke pusztulása. A mágikus 
katasztrófát elszenvedő szigetről menekülthullám 
lepi el a Quironeia partvidékét. Haralkban is 
felduzzad az enoszukei lakosság, elkülönül és kiépül 
a Sárkányváros.  

Psz. 3704 - A baráti hódítás megindulása. A 
Sinemosi Liga nagyszámú hajót, segítséget és persze 
katonákat telepít a szétforgácsolódott Enoszuke déli 
részére. Haralk lesz a kapocs a fokozatosan kiépülő 
Sinemoszuke felé. 

Psz. 3711. - A Keleti-óceánon hajózó Arundel-
asszonya rejtélyes körülmények között elsüllyed. 
(Ismeretlen vizeken kalandmodul - XVII. 
Mentálcsavar találkozó) 
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Felépítés 
A város hat negyedre, az úgynevezett 

városokra oszlik, amelyek egyébként csak 
történetileg és gyakran funkciójukban képeznek 
„önálló” egységet, igazgatásban nem, ugyanis a 
hatalmas és bonyolult Várostanács (danrelm) egy 
kézben igyekszik tartani Haralk minden ügyét. A 
városrészek: az Óváros, a Raktárváros, a 
Sárkányváros, Öbölváros, Aranyváros és 
Tengerváros.  

Óváros 

Az Óváros Haralk legrégibb része, az öböl 
délkeleti részén, a Hardalon folyó torkolatának jobb 
oldalán fekszik. Hozzá tartozik a déli városfal, a 
Barbárok kapuja, és a folyami kikötő is, ez Haralk 
legrégebbi kikötője. Annak idején a halászok csak a 
folyótorkolatnál mertek kikötni, és ritkán 
merészkedtek az öböl vizén kívülre. Délkeleti 
irányból a J'hadar dombja védi, ennek déli végében 
áll a Köderőd, ellátását ma is többnyire az Óváros 
végzi. A városrész szűk utcái - amik közül a legtöbb 
még az ősi kövezéssel burkolt - nyomokban 
fellelhető régi épületei és lupár eredetű állat-szobrai 
emlékeztetnek ősi eredetére. A domb alatt több hő 
kút is található, a gőzzel elárasztott barlangokra több 
helyi gőzfürdő is épült, közülük az egyik leghíresebb 
a Molykaptár. A szóbeszéd szerint minimális 
csatornázottságánál sokkal kiterjedtebb földalatti 
résszel is rendelkezik: a J'hadar mélyén több régi 
barlangjárat is rejt ősi titkokat.  

Öbölváros 

Haralk déli része, a Hardalon folyó bal partján, 
az öböl déli végében, a J'huldyr domb védelmében 
fekszik. Kiépülése igazán a hajóforgalom igazi 
fellendülésével, a Psz. XXX. században kezdődött. 
Kövezett utak, nagyfokú csatornázottság - amik 
javarészt az utcák oldalában találhatók, amolyan 
fedett árkok, szennyüket pedig az öböl vizébe öntik - 
és két-háromszintes kőépületek jellemzik. A 
folyótorkolatnál áll a város leghíresebb hajóépítő 
műhelye, a Dabbolar, három vitorlát jelképező 
háromszögeit számos hajón felfedezhetjük ma is. 
Több céh itt székel, valamint a város ellátásában 
fontos szerepet játszó nyugatról érkező 
mezőgazdasági termékek végállomása is. Az öböl 

zsúfolt vizén halászó céhek is az Öbölváros 
kisebb forgalmú kikötői részébe települtek. A 
városrész nyugati részén áll a Mezőkapu, ahol 
nyugat felé, a falvak irányába lehet elhagyni 
Haralkot. Ez az út csak jóval később 
csatlakozik a Vörös-úthoz. A J'huldyr egy 
magaslatán áll a Csillaglátók toronyháza, ami a 
szóbeszéd szerint közvetlen kapcsolatban áll 
egyebek mellett bolki központjukkal is, ám 
csak a kiválasztott kevesek számára vehető 
igénybe.  

Raktárváros 

Haralk városának északkeleti részén, a 
Harka-öböl északkeleti torkolatánál fekszik, az 
Óvárostól északra. Szinte egybe is nőtt Haralk 
legrégibb városrészével, csupán épületeinek 
jellege teszi jól elkülöníthetővé. Az öböl partján 
végig mólók sorakoznak, amelyek akár 
nagyobb, óceánjáró hajók kikötését is lehetővé 
teszik. Többjük is daruval felszerelt, a rakodás 
megkönnyítésére, akad közöttük mágia 
mozgatta szerkezet, olajtól szagló, kattogó 
mechanikus daru is, amit egyetlen ember is 
képes kezelni, de a legtöbbjük állati erővel 
mozgatott szerkezet. A Régi kikötő a 
legforgalmasabb, és egyben a legszínesebb 
képet is mutatja. Akit nem vár bérelt móló, 
vagy nem tartozik a városhoz, általában ide köt 
ki.  

A városrész nagyobbik részét szó szerint 
a raktárak alkotják. A hatalmas, nem ritkán 
külön fallal elválasztott épületek között szűk, 
kövezett utcák kanyarognak. Lakói a raktárak 
munkásaira és őreire korlátozódnak, gyakoriak 
a szegényes tömegszállások, és persze a 
rosszhírű, kikötői kocsmák. Emellett a kikötők 
mögött található piacok hálózata jellemzi, ahol 
a frissen érkezett árucikkek könnyebben, és a 
városban a legolcsóbban szerezhetők be, kis 
szerencsével még a szállítótól. A Raktárváros 
északi partján található a Vámszigetnek is 
nevezett, jól kiépített mólókkal tűzdelt, 
megerősített félsziget, ahol a világítótorony, a 
vámkikötő és a Vámpalotának hívott, valóban 
nagy és díszes vámház is áll - a Haralkba 
érkezők első állomása. Innen indulnak naponta 
a vámhajók is, amik a kikötőbe érkezőket 
fogadva a forgalom gyorsítását szolgálják.   
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Tengerváros 

Haralk északi része, a Harka öböl 
északi partján fekszik. Északról a J'abbeir 
(Szélfogó) domb határolja és védi. A 
haralki hajózás fellendülésétől kezdve épül, 
kezdetben csak a városi hajózás céljára, az 
egyre zsúfoltabbá váló Régi kikötő 
tehermentesítésére. A Psz. XXXV. 
századnak, a Hesterdani kiáltványt követő 
békés időszakában indul óriási és gyors 
fejlődésnek, ami a hajóforgalom igazi 
fellendülésével jár, mert ekkor a Liga 
végleg kivonta magát a Toron elleni 
harcokból, így a Quironeia északi hajósai 
számára is különösebb gond nélkül 
használhatóvá vált.  

Viszonylag új és stabil, kőépítésű 
sormólók jellemzik, ahol az öböl szemközti 
partjához hasonlóan, az óriások kivételével 
szinte valamennyi tengerjáró gond nélkül 
kiköthet. Természetesen innen sem 
hiányoznak a raktárak, a kikötői piacok, a 
halászok standjai, vagy a kikötői 
szentélyek. Ez a rész mégis a bejáratottabb 
forgalomé, számos mólót előre lefoglaltak, 
bérbe adtak akár évekre előre, itt áll több 
kereskedőház jól őrzött lerakata is. Számos 
fogadó és kocsma, szórakozóhely áll itt, a 
lakosok pedig viszonylag tágas és kövezett, 
sokszor a dombra is felkanyargó utcákkal 
felosztott, gyakran udvaros kőházakkal 
zsúfolt negyedekben laknak. Ez a városrész 
a kereskedelem igazi központja, míg az 
óváros a vámot szedi és Haralkot látja el, a 
Tengervárosban a külhoniaké a terep. 
Minden igényt kielégítő fogadóival, 
bankházaival (mint a rumilanti Edrir 
bankház, a tiadlani Hag-Tiai bankház, vagy 
a dsidoni Ugdzselar), céhházaival a 
gazdasági élet központja. Nem véletlen, 
hogy ide épült Dreina hatalmas, 
Aranypalota nevet viselő temploma is, ahol 
elsősorban a gazdasági irányzat papjai 
töltenek be vezető szerepet. Mivel itt 
található a legtöbb kézműves műhely, és 
számos céh központja, ebben a 
városrészben áll a céhek csarnoka, ami 
egyszerre szolgál a céhek összefogására és 
egyben a legnagyobb, fedett kézműves piac 

is. A J'abbeir és a J'hakra-arka között, a város 
északnyugati csücskén emelt védműveken található 
a Kereskedő-kapu, ahol a városállamok felé 
szárazföldi úton lehet elhagyni Haralkot, a 
„tengerinek” is mondott Vörös-út legkeletibb 
végállomását (noha az útra már Abaszisz-óta nem 
jellemző a Godorától északra elterjedt, névadó vörös 
kőborítás).  

Meg kell említeni a Tengerváros északi részén, 
az öböl bejáratának nyugati partján helyet kapó 
hadikikötőt és kikötőerődöt. Ezt a részt a XI. 
Zászlóháborúban (Psz. 3355-3363) építették ki 
igazán, amikor a Sinemosi Liga flottája az enoszukei 
hajók távoltartására koncentrált, és Haralk lett a 
keleti tengeri műveletek központja. A hadikikötő 
erős, tengerjárók számára készült mólói egyszerre 
akár húsz hadihajónak is biztosítanak kikötési és 
rakodási lehetőséget, emellett a kikötő-sziget 
védelmébe még ugyanennyi hajó bezsúfolható. 
Békeidőben legtöbbször elhagyott, és csak időnként 
fordul meg benne néhány keleten járőröző, vagy 
Sinemoszukére készülő hadihajó. Ilyenkor Haralk 
hadigalleonjai is inkább kereskednek, és bár a város 
nem marad védtelenül, legtöbbször csak négy-öt 
felfegyverzett hajó állomásozik a hadikikötőben, 
hogy egymást váltva biztosítsák az öböl bejáratát. 
Hasonló feladatot lát el a kikötőerőd, amely az öblöt 
védő katonák otthona, a hadihajók legénységét 
pihentetik benne, és persze nagy mennyiségű 
hadianyagot halmoztak fel a hajók feltöltésére. A 
szóbeszéd szerint legnagyobb ostromgépei képesek 
ellőni a világítótoronyig, így fenyegetnek minden 
rendbontó hajót, aki be akar hajózni az öbölbe, ám 
ennek ellentmondani látszik, hogy egy hajó is 
folyamatosan jelen van a Harka-öböl bejáratánál.   

Aranyváros 

Haralk nyugati, egyben legkisebb ám 
leggazdagabb városrésze, ami az öböl végében, a 
J'hakra-arka dombjának oldalán fekszik. Kiépülése a 
Psz. XXXVII. századhoz, a kikötőrendeletet követő 
fénykorhoz kötődik. Viszonylag széles, ám 
kanyargó, jól karbantartott, utcák, elegáns épületek, 
kis parkok, terek jellemzik. A város legelőkelőbb 
családjai, leggazdagabb kereskedői tartanak itt fenn 
házat, palotát, és számos külhoni úr is rendelkezik itt 
egy-egy jól őrzött palotával, aki úgy érzi, 
képviseltetnie kell magát a világ keleti kapujában. 
Az Aranyvárosban áll a Követek palotája is, ahol a 
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város vezetése székel. Számos gazdag kereskedő és 
bankár, - noha ügyeiket a Tengervárosban intézik, 
mégis - itt lakik vagy tölti szabadidejét. Drága 
szórakozóhelyek, kevés, ám módos fogadó, jellemzi, 
és itt áll a város legszebb Ellana-temploma, a 
Lótuszkert is. Az öbölparton több elkerített, őrzött 
magán-kikötő is található, elsősorban kisebb hajók, 
bárkák számára.  

Sárkányváros 

Haralk legújabb, és minden kétséget kizáróan 
legzsúfoltabb városrésze. A Psz. 3700-as katasztrófa 
után duzzadt fel, a város első enoszukei lakóinak 
óvárosi lakhelyei körül, annak északi részén. A 
mágikus katalizmát túlélő, vagy az azutáni áldatlan 
állapotok elől tömegével menekülő enoszukeiek 
egyik első állomása lett Haralk, és sokan döntöttek 
úgy, hogy nem mennek tovább. Zsúfoltság, szűk 
utcák, a kőházak tetejére épített további szintek, fa, 
és újabban bambusz- és „papírházak” jellemzik, az 
új hazát találók magukkal hozott stílusában. A 
lárma, a tömeg, a szín- hang- és illat kavalkád, a 
mindennapi életüket az utcán élő enoszukeiek 
sokasága mára elengedhetetlen részévé vált Haralk 
eme lassan terjeszkedő részének. A városrész 
nyugati részén áll a Napkapu, ami a legkisebb 
forgalmú haralki kapu, hiszen Haralktól keletebbre 
már szárazföldön is kevesen mennek. 

Közigazgatás 
A nyolcezres város - aminek lakosságához 

általában óvatos becslések szerint is legalább 
feleennyi átutazó adható - irányításáért a bonyolult 
összetételű Várostanács (danrelm) felel, ami a 
követek palotájában ülésezik, és a város valamennyi 
hatalma és gazdag kereskedője képviselteti magát 
benne. A danrelm felel a város és a közvetlenül 
hozzá kapcsolódó területek belő ügyeiért és saját 
külpolitikájáért, illetve küldöttséget (danrelm 
corincil) állít a Liga hesterdani Városok tanácsába 
is. 

Az összes jelentős városi tisztségviselőt - mint 
amilyen a városőrség parancsnoka és a Vámatya, a 
Várostanács választja, és feléjük kell elszámolnia. A 
Várostanács hagyja jóvá továbbá az egyház főpapi 
kinevezéseit is.  

 

Gazdaság 
Haralk jelentőségét - nem csak katonai és 

hajózási, de kereskedelmi szempontból is - 
hatalmas és biztonságos öble, és az ott kiépült 
kikötők adják. A kelet felé tartó hajóforgalom 
utolsó jelentős állomása ez, ahol kiegészíthetik 
készleteiket, mielőtt belevágnak a Ravanói-
öböl, vagy éppen a Marvinella-öböl felé tartó 
többhetes hajóútnak. Ugyancsak itt töltik fel 
készleteiket, és visszafelé az első megállóként 
rakodják ki áruikat az Enoszuke felé tartó 
hajók, különösen, mióta a sziget déli részének 
Sinemoszuke névre keresztelt vidékén a Liga 
befolyása megnövekedett.  

A város szinte egésze a hajózásból és 
annak támogatásából, az átutazók 
kiszolgálásából él. Az egyre növekvő kikötő 
helyzetét Psz. 3602 óta a Haralki kikötőrendelet 
szabályozza, pontosabban teszi kezelhetővé, 
ugyanis a számtalan, szövevényes kereskedelmi 
monopólium és egyezmény az óriási 
hajóforgalommal együtt kezdett teljesen 
átláthatatlan lenni. Haralk várostanácsa 
azonban kimondta: bárki kiköthet és rakodhat, 
kereskedhet, adhat-vehet, Haralk semmiféle 
megkülönböztetést, korlátozást nem támaszt, és 
mások előjogainak betartatására sem vesztegeti 
erejét, az egyetlen fontos szempont, hogy nem 
veszélyeztethetik a városállamot, hajóinak, 
javainak és lakóinak biztonságát. Emellett 
természetesen minden kikötni szándékozó hajó 
egységes kikötővámot kell, hogy fizessen, 
tulajdonosága, rakományára vagy úti céljára 
való tekintet nélkül - még szövetségesei is. A 
rendelet óta jelentősen egyszerűsödött a kikötő 
mindennapi életének felügyelete és nőtt a város 
bevétele is.  

Az érkező hajókat a liga és a városállam 
lobogója melletti kék zászlókról és szalagokról 
(gyakran vitorlákról) könnyen azonosítható 
vámhajók fogadják, így a vámoltatást a 
Vámatya emberei már azelőtt lerendezik, hogy 
a hajó befutna Haralk bármelyik kikötőjébe, így 
követhetetlenül elveszne a hatalmas 
vitorladzsungelben.  

A haralki gazdaság is tengerjárással 
kapcsolatos: a céhek hajóépítésből, javításból 
és az ehhez szükséges alkatrészek, szerszámok 
előállításából élnek, kisebb részük 
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természetesen a város ellátására 
szakosodott. A céhek mellett a bankárok és 
a kereskedelmi társaságok is jelentős erőt 
képviselnek. Külön említést érdemel a 
sajátos, sinemosi hajóépítő stílus, aminek 
valószínűleg ősi hagyományai vannak, 
egyes elemei pedig még a fajháborúk égi-
hajóira emlékeztetné az embereket, már ha 
ismernék ezeket az évezredekkel ezelőtti 
hajókat. A sinemosi hajóépítők ugyanis 
hajóikon kiépítenek egy különleges termet 
is, a hajóanya termét, ami mindig a hajó 
központi részén áll, de sohasem keresztezik 
az árbocok - nehogy a sérülékeny 
alkatrészek ezekben is kárt tegyenek. Itt él a 
hajóanya, s bizony, nem túlzás ezt így 
megfogalmazni, ugyanis az ilyen stílusú 
hajókon mindig található egy ilyen státuszú 
személy, hagyományosan nő, és gyakran 
Antoh valamely papi személye. A hajóanya 
a hajó elválaszthatatlan részét képezi, és 
általában már a készítésükkor beköltözik, 
kizárólag önként, és életre szóló vállalt 
feladatként. Kis idő elteltével - a 
hagyományok szerint egy esztendő alatt -, a 
varázsjeleknek és megkötő szertartásoknak 
hála, - lélekben egyesül a hajóval, így 
személyes védelmét ezután kiterjeszti a 
hajóra is. A fiatalhajókat, ahol ez a folyamat 
még nem történt meg, általában csak kisebb 
útra küldik, de nem ritka, hogy valami 
kikötőben állnak ez idő alatt. A kész 
Lélekhajók általában kétszeresét érik az 
átlagos hajónak. Érthető, hogy minden 
hajónak nagy veszteség a hajóanya halála - 
ami a természetellenesen hosszú életű 
hajóanyák esetén nem következik be csak 
úgy -, hiszen pótlásuk igen nehéz, általában 
meg sem éri a fáradtságot. Az úgynevezett 
öreghajók ezután normál tengeri járműként 
szolgálnak tovább.  

Természetesen igen jelentős a 
halászat, és a tenger egyéb adományainak 
összegyűjtése, felhasználása és 
kereskedelme, legyen szó a tengeri 
növényekről, különleges állatokról, vagy 
akár a gyöngykagylók értékes kincséről. A 
lupár gyöngyhalászok máig a legjobbak 
közé tartoznak, de a szóbeszéd emleget a 

part menti, víz alatti barlangok mélyén található 
kagylótenyészeteket is.  

Kultúra 
A Haralki népekre a pyarroni vallás és kultúra 

quironeiai, aszisszal és az itteni népek, a lupárok ősi 
szokásaival kevert változata jellemző, aki sajátos 
egyveleget alkot. A haralkiak békések, nyitottak és 
elfogadóak, türelmesek az idegenekkel szemben, 
érdeklődőek más kultúrák iránt. Mélyen gyökerező 
szokás a vendégszeretet, ami inkább a békés egymás 
mellett, vagy akár egy tető alatt élést jelenti, nem 
feltétlenül a keveredést. Ez az ősi lupár törzsek 
esetében is úgy nyilvánult meg, hogy nem bántották 
a közelükben tábort verőket, de akár hetekig is 
eltáboroztak egymás mellett, egymás közelében 
halásztak, anélkül, hogy igazából érintkeztek volna. 
A befogadáshoz mindenképpen a vendék közeledése 
szükséges, ami során ajándékokkal kedveskedik 
vendéglátójának, így viszonozva mindazt, amit 
annak területéről magához vesz. Ezért a haralkiak 
szíve apró ajándékokkal nyerhető meg, amit ők 
sosem anyagi formában, hanem a békével, a vendég 
jelenlétének és közelségének elfogadásával és 
felszínes barátsággal viszonoznak. Ennél közelebb 
jutni hozzájuk igen nehéz, egy kívülálló csak akkor 
lehet a lupár közösségek tagja, ha igazán 
bizonyította oda tartozását. Ha együtt harcolnak, 
házasság útján közéjük kerül valaki, akkor viszont 
életre szóló barátokat szerezhet a lupár ősök vérét 
hordozó haralkiakban, amit viszont nem lehet 
levetkőzni vagy eldobni, az életre szól. Az árulók 
soha többé nem nyerhetnek bocsánatot. 

A haralkiak szemében fontos érték az élet, 
kioltására az önvédelmen kívül nem is igazán látnak 
okot, és joguk sincsen hozzá: Haralkban a kivégzés 
ősi módszerét használják, vagy súlyokkal ellátva, 
összekötözve dobják a tengerbe az illetőt, vagy 
kikötözik az alacsony partra, és a dagályra - megint 
csak a tenger - bízzák, ítéljen az fölöttük.  

Másik érték a haralkiak szemében a szaktudás, 
az, hogy mindenki magas szinten értsen választott 
szerepéhez. Noha ebben megjelenik a harc is, mégis, 
a lupár szokások szerint ez mindenkinek a feladata, 
és igazán nem számított értéknek soha, valószínűleg 
ezzel magyarázható, hogy a lupárok sosem voltak 
kiemelkedő harcosok, a történelem viharai elől 
inkább a tenger védelmébe vonultak vissza. Ma is az 
jellemző a haralkiakra, hogy választott 
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mesterségükben igyekeznek helyt állni. Ezért 
Haralkra a jó mesterek jellemzőek, saját maguk 
közül vetik ki azt, aki a könnyű pénzszerzés 
reményében silány munkát ad ki a kezéből, így aki 
Haralkba érezik, biztos lehet benne, hogy minőségi 
munkával találkozik, legyen szó egyszerű szabókról, 
vagy akár a hajóácsokról, kovácsokról. Az általános, 
foglalkozáshoz nem kellő dolgokat viszont nem 
sokra becsülik, valószínűleg ezért sem telepedtek 
meg igazán Krad hívei errefelé, noha egy-két 
egyébként ingyenes iskolájuk működik a városban, 
igazán nagy igény az olvasásra sincsen, az ilyen 
irányú ismeret a pyarroni kultúrkör országaihoz 
képest jóval az átlag alatt van. Az egyetlen kivétel 
talán a nyelv, a helyi, aszisz és lupár kifejezésekkel 
is gazdagított, úgynevezett tengeri közös mellett 
szinte mindenki beszéli valamilyen szinten az ervet, 
vagy a toronit.  

 A kedves és elfogadó lupárok számos szokása 
kapcsolódik a tengerhez. Hagyomány például, hogy 
a szülő nők a hullámzó tengerben, - annak közvetlen 
partján -  hozzák világra gyermeküket, így kérve 
életére a tengerek szellemeinek, isteneinek (?) 
figyelmét, így a a bábaasszonyok kunyhója mindig a 
vízparton áll. Kezdettől fogva szerencsétlennek 
titulálják azt, aki nem így született, hosszú és nehéz 
próbák során nyerhető csak el a tengerek kegye az 
ilyenek számára. Egy igazi tengeri lupárt sosem bánt 
a tenger, a viharokban elsüllyedő hajók, a ragadozók 
áldozatai, de még a csapásokat okozó szökőár is az 
olyanok miatt van, akik illetéktelenül háborgatják a 
tengereket, hiszen nem annak gyermekei.  

A lupár ősök hagyománya szerint a haralkiak 
halottaikat is a tengerre bízzák. Hagyományos, a 
halált megjelenítő arc- és testfestéssel ellátott 
halottkísérők külön bárkákon eveznek el a 
felkészített halottakkal az úgynevezett 
temetőöblökig, ahol a súllyal ellátott holtat vízbe 
vetik. Egyes családok, klánok külön 
temetőbarlangokban teszik ugyanezt, ezért igen 
kicsit a helyi felszíni temetők, ahová csak a makacs 
külhoniak temetkeznek. Mára a temetési szertartás 
részévé váltak Antoh papjai is, akik kifestve, lupár 
szokás szerint ugyan, de mégiscsak a tengerúrnőhöz 
imádkozva bocsájtják utolsó és leghosszabb 
merülésükre az eltávozottak testét. Gyakori szokás, 
hogy a halott utolsó kívánsága, vagy a család 
védállata alapján annak egy példányát, vagy 
valamely jellemző testrésze is az előkészített 
halotthoz erősítik, így biztosítva számára, hogy a 

tenger csak annak segítségével fogadja 
magához. A helyiek megértően, mégis fejet 
csóválva fogadják azokat, akik mégis inkább a 
Darton papok - és maremita lovagok - uralta 
temetőkbe viszik holtjaikat, talán ezért, az itteni 
szertartások nélkülözik a hosszú és látványos 
meneteket, és csak a temetőkre korlátozódnak. 

Ételeikből is a tenger kap először: 
nagyfokú illetlenségnek számít, ha bárki 
megkezdi az étkezést, mielőtt egy falatot a 
tengerbe lökött volna.  

Életük későbbi szakaszában a tengerhez 
való tartozásukat egy-egy haltűvel igyekeznek 
biztosítani, mára a tengeri állatokból készült 
ékszerek is ezt a célt szolgálják, a színes 
kagylókból készült nyakláncok, fejékek, 
csigaház-ékszerek, halcsontból faragott 
medálok elengedhetetlen kiegészítői minden 
haralki öltözékének. Nemcsak, hogy ők maguk 
igyekeznek mindig viselni valamilyen tengeri 
eredetű ékszert, de rossz jelnek számít, sőt, 
egyenesen a tenger irányában mutatott 
tiszteletlenség, ha valaki az ilyen tárgyak 
védelme nélkül száll hajóra, nem csoda, hogy 
se szeri se száma az ilyesmiket árusító 
helyeknek a városban.  

A haralkiak öltözékére egyébként a 
színesség jellemző, a hajóforgalom a 
legkülönfélébb áruk elérését teszi lehetővé. Az 
itteni öltözékek mindig vegyesek, mind 
színben, mind mintázatban, de általában 
stílusban is. Sem képzelőereje, sem stílusa 
nincs szemükben az egyszínű ruháknak, vagy 
az olyanoknak, akik nem élnek a különböző 
anyagok biztosította változatossággal. Sajátos 
helyi anyag a tengerszövet, amit a hosszú, a 
sekélyebb tengerfenéken telepekben növő, 
hosszú kígyóhínár beléből sodort fonálból 
szőnek. Az olcsó és strapabíró helyi anyag 
ráadásul a tengerek jóindulatát is hordozza, 
noha felöltése előtt illik köszönetet mormolni 
érte. Egyetlen hátrányos tulajdonsága, hogy 
nehezen színezhető, ezért a belőle készült, és 
jellegüktől függetlenül egységesen Antoh-
lepelnek hívott ruhadarabok színe fakó barnás 
zöld.  
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Ételek-italok 

Ételeiket is a változatosság jellemzi, 
szinte nem is létezik olyan haralki étel, ami 
ne készülne egyszerre két-háromféle 
húsból, vagy többféle, különböző helyről 
származó alapanyagokból. A fűszerezésre is 
ez jellemző, nincs két ház, ahol ugyanaz az 
étel hasonló ízű lenne. Bizony nagy gondba 
kerül az, aki érdemben próbál eligazodni a 
bonyolult nevű helyi ételek között, hiszen 
az egyszerű báránysült módfelett 
fantáziátlan és nem szívesen látott étel a 
helyi kifőzdékben, ellenben a bonyolult, sok 
mindent tartalmazó, ezért mindenféle 
azonosíthatatlan fantázianévvel illetett 
ételkülönlegességek sokkal gyakrabban 
kerülnek elő. A tenger ereje például 
hagyományosan legalább kétféle hallal 
töltött szárazföldi jószág húsából sül, míg a 
kagylócipó tésztafélébe göngyölt kagyló, 
ritkábban halhúst jelent. Igazi 
különlegesség a halikrával töltött, 
kagylóhéjban tálalt tengeri pástétom, vagy a 
poliphúsba göngyölt, méregerős 
fűszerezésű zöldségekkel töltött 
hajóspecsenye. Elég gyakori, hogy a helyi 
ételek megterhelik a nem hozzájuk szokott 
érzékeny gyomrot.  

Az italok között a haralkiak körében 
nagy hagyománya van a tiszta forrásvíznek, 
amit nagy mennyiségben rejt a várost 
körülvevő - különösen a déli - dombok 
mélye. Ezek tárolása különleges gondot 
jelent, és általában csak frissen jók, ezért 
elterjedt a gyenge szeszfélék mindennapos 
fogyasztása is. Ilyen a Guarra, amit 
leginkább „halbornak” fordíthatnánk. A 
különféle tengeri növények terméséből - 
amiből jó pár a Víz Alatti Kertekből is 
származik - erjesztett és préselt, nagy 
arányban vizezett, gyenge, sárgás színű 
borféle kedvelt helyi ital. A helyi, 
pontosabban Quironeiai sajátosságok közé 
tartozik az a hajós népek körében igen 
kedvelt ital, amit egyszerűen csak 
hínárpálinkának neveznek. A tengereken 
viszonylag ritkán, telepekben fellelhető, a 
felszínen úszó, erősen mérgező hatású 
úgynevezett Álomhínárból (Terupsis 

reyh'Noirena) főzött méregerős, és továbbra is 
mérgező hínárpálinka az elvetemültek és a 
munkában megfáradt hajósok kedvelt kábító itala, 
ugyanis kis adagja is gyorsan jövő, hallucinogén 
álmokat hoz elfogyasztójára. Számos hajón - érthető 
okokból - tiltják élvezetét, de a szárazföldön, Noir 
szentélyeiben könnyen hozzá lehet jutni. Veszélye, 
hogy könnyű túladagolni.  

Ünnepek 

A haralkiak ünnepei is színes képet festenek 
elénk, ugyanúgy megünneplik a pyarroni kultúrkör 
jelentősebb eseményeit, mint a bevándorlók 
ünnepeit, így láthatunk az utcákon enoszukei stílusú 
felvonulásokat is.  

Sajátos helyi ünnep a Holdúszás, amire a 
meleg évszak utolsó kettős holdmutatkozása idején 
kerül sor (Kyel negyedik, „Felemelkedők” havának 
17. napján), amikor a kék hold is társa mellé 
zárkózott. Az ünnep eredete egyes történészek 
szerint összefügg a lupárok menekülő életmódjával, 
mivel az esős évszak közeledtével igyekezniük 
kellett stabil szárazföldet keresni. A menekülés 
jellegét támasztja alá az ünnep éjszakai ideje is. A 
haralkiak - de egyébként a Holdúszás ünnepe 
számos lupár hagyományokkal bíró quironeiai 
városban is máig él - az éj leple alatt átússzák a 
Harka öblöt. A kikötők forgalmát ilyenkor 
korlátozni szokták, a víz ugyanis valósággal 
megelevenedni látszik, hiszen minden épkézláb 
haralki vízbe gázol ilyenkor, hogy teljesítse az alig 
fél mérföldes távot. A szokások szerint a középen 
találkozók kezet fognak, miközben a két hold 
fényében összegyűlő tömeg - főleg nők - száraz 
ruhával, törölközőkkel és különleges finomságokkal, 
de főleg némán várják a partra lépőket. Miután aztán 
a hősök elérték a partot, és kievickéltek a vízből, 
hangoskodás, éljenzés, zene és tánc kezdődik, 
valamint a finomságok elfogyasztása; az ünneplés 
hajnalig tart. Különleges bánásmódra számíthatnak 
az elsők, sőt, gyakran az eladó leányok is várják a 
sikeres próbát teljesítő kérőjüket. Nagy 
megbecsülésre számíthat az a külhoni, akik a 
helyiekkel együtt önként vállalja a megmérettetést.  
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Vallás 
Haralk térségében a Pyarroni vallás sajátosan 

kevert változata jellemző. Fő helyen, ahogy a 
Quironeia számos városában, Antoh vallásának 
Merresita irányzata áll, noha a sinemosi Merresiták 
saját érseket választanak, és legalább egyenlő 
megítélést kívánnak a hesseby-i Antoh-érsekkel. 
Antoh mellett szinte valamennyi pyarroni istennek 
van temploma vagy szentélye és papjai a városban, 
igaz, Arel papjai túlnyomó részt a tiadlani 
Sólyomszárny irányzatból kerülnek ki, és a 
Sólyomasszony helyett Ville nevét emlegetik. 
Haralkban emellett Dreina - gazdasági és jogi ága -, 
Noir és Ellana kultusza nevezhető jelentősnek, a 
temetőkben Darton kápolnái állnak - újabban a 
Rowoni Maremira irányzat paplovagjaival - igaz, ez 
utóbbiaknak elég kevés dolguk akad, mivel a helyiek 
nem a temetőkbe, hanem a tengerre járnak temetni, 
ezért Antoh egyháza is jelentős felügyeletet nyert a 
holtak felett. Kevéssé ismert, hogy Haralktól 
elérhető távolságra áll agy magába zárkózó Adron-
rendház is, aki viszont Uwel racatoraival, vagy 
paplovagjaival akar szót váltani, egészen a Sieli 
J'hapinla lábáig kell zarándokolnia.  

Jelentőségét tekintve a megmaradt enoszukei 
isteneknek vannak szent helyei és hívei a városban, 
ezek kizárólag a Sárkányvárosban állnak.  

Aki kitartóan keres, vagy tudja, hová 
forduljon, az egy dzsad mecsetet, de még Tharr 
eldugott templomát is megtalálhatja a városban, ez 
utóbbit barlangrendszer rejti. Noha hivatalosan soha 
nem tiltották ki a Háromfejű híveit Haralkból, 
egyáltalán nem számít népszerűnek.  

A legjelentősebb vallási helyek Antoh Víz 
Alatti Kertjei, az öböl északkeleti részén, itt áll a 
kertet gondozó Vízililiom rendház, és a népszerű és 
gyakran látogatott Polipcsarnok is. A legnagyobb 
Antoh templom mégis az öböl másik oldalán álló, 
hullámos tetejű Sirályfészek, ami egyebek mellett 
valóban a vízparti madarak kedvelt pihenőhelye. A 
Tengervárosban áll Dreina legnagyobb sinemosi 
temploma, az Aranypalota, aminek pazar, 
négytornyú épülete gazdasági tanácsadókat, 
pénzváltót és bank-részt is magába foglal, számos 
kereskedelmi szerződést kötnek itt az Aranyúrnő 
felügyelete alatt. Az egyetlen Ellana-templom az 
Aranyváros Lótuszkertje - ami a szállások és 
örömszentélyek mellett káprázatos és jól 
karbantartott kerttel várja az Ellana szépségének 

hódolókat. A bódulatra és álmokra vágyók 
kedvelt helye pedig a Molykaptár nevet viselő, 
hő kútra épült Fürdőház és szerencsebarlang, 
ami az Óvárosban áll.  

A haralki vallást a főpap irányítja. A 
főpapot a városi tanács választja, 
hagyományosan Antoh, mint a legerősebb helyi 
egyház, hívei közül. Gyakorlatilag személye 
megegyezik a Merresiták helyi főpapjával, 
amennyiben mást jelölnének ki, úgy az rendre 
visszalép vallási elöljárója javára. A főpap 
hatalma azonban névleges, hiszen a többi 
egyház, legyen bármilyen jó a kapcsolatuk is, 
saját elöljáróinak engedelmeskedik, akik 
viszont vallási alapon nem tagjai a városi 
tanácsnak. Természetesen Antoh helyi érdekei 
nem esnek túl távol más egyházak érdekeitől, 
akik jó kapcsolatuk arányában küldhetnek 
tanácsadókat a főpap mellé, ám ezzel 
gyakorlatilag csak a pyarroni vallások 
képviselői élnek. 

Városőrség és közbiztonság 
Haralk közbiztonsága kis túlzással átlagos 

jónak mondható. Természetesen az sem 
mindegy, melyik városrészben jár az ember, de 
általánosságban elmondható, hogy az emberek 
pyarronita felfogása, idegenekkel szembeni 
toleranciája és a viszonylagos jólét 
elfogadhatóvá teszi a város közbiztonságát. A 
legjobb a helyzet az előkelők Aranyvárosában, 
hiszen az őrség is különösen odafigyel, sokkal 
gyakoribbak az őrjáratok és a kérdések is, az 
Aranyváros az egyetlen hely Haralkban, ami 
nincs ugyan fallal elkerítve, mégis előbb-utóbb 
megkérdezik az oda belépőket szándékukról. A 
közbiztonság a kikötők környékén a 
legrosszabb, a mindenféle népek keveredése, a 
szabadon eresztett tengerészek között 
gyakoriak a verekedések, az alvilág pedig 
kihasználja a káoszhoz közeli helyzetet. A 
rablásokat, tolvajlást nem nézik jó szemmel, a 
gyilkosságot elkövető pedig mindenképpen 
számíthat a városi őrség vizsgálóira. Mivel 
emberáldozó vallások (sem) kerültek 
törvényben engedélyezett vagy támogatott 
helyzetbe - Haralk hivatalosan egyik vallás 
mellett sem kötelezte el magát - az 
emberáldozatok is a gyilkosságokkal esnek egy 
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kategóriába. Noha a város, így annak őrsége 
is elsősorban saját biztonságára felügyel - 
ahogy ezt a Kikötőrendelet is sejtetni 
engedi - hiba lenne azt gondolni, hogy az 
idegenek azt tehetnek egymással, amit csak 
akarnak. Mivel a város vendégének 
számítanak, akik ráadásul vámjukkal 
hozzájárulnak a Haralk megélhetéséhez, a 
város védelmét élvezik. Természetesen a 
kisebb verekedéseket, gyors lefolyású 
csetepatékat egy legyintéssel elintézik, és 
ha egyértelmű, hogy idegenek ölik egymást, 
a városőrség is kényelmesebben modul, de 
igyekeznek minden törvénytelenséget, 
veszélyes viselkedésformát még idejében 
elfojtani, és a vandál, verekedő, rongáló, 
zaklató elemek kalodára, tömlöcre, 
számíthatnak, akár hosszabb időre is.  

Mindamellett az alvilág nem túl aktív, 
illetve más jelleget ölt, mint az 
„megszokott”. Haralk hajózási központ, 
rengeteg értékes áru átrakóhelye, nem éri 
meg rezet lopkodni. Persze akadnak 
zsebesek, tolvajok, de ezek mind 
magányosan, esetleg ideig-óráig létező 
kisebb csoportokban tevékenykednek, amíg 
fel nem számolják őket. Az igazi fogás 
lehetősége a hajókban, a kalózkodásban 
van. A Haralki kikötőrendelet ugyan elejét 
vette a különböző monopóliumokkal 
történő manipulációknak, ám azok más 
helyeken továbbra is élnek, ezért számos 
csempész átrakó helye is Haralk, és a 
máshol tiltott, külön adóhoz kötött, vagy 
éppen más kezében lévő monopóliumokhoz 
kötött áruk kereskedelmére is kiváló hely a 
város kikötője. A tolvajok és tolvajklánok 
egész hajók elkötésével, értékes áruk 
megszerzésével, hamisítással, és a 
kalózokkal kapcsolatot teremtve védelmi 
pénzek előre történő beszedésével szeretnek 
foglalkozni. A város leghíresebb klánja a 
Molyok, akiket pontosan a fentiek miatt 
kevéssé félnek vagy ismernek, egyszerű 
közembereknek ritkán gyűlik meg velük a 
baja. Rajtuk kívül szórványosan jelen 
vannak a Kobrák is, mint a Quironeia 
legnagyobb alvilági szervezete, igaz, a 
szóbeszédek szerint a két klán régen 
megegyezett már Haralk felosztásán.  

Némi újdonságot az enoszukei bevándorlók 
jelentettek. Egyrészt, a zsúfolt enoszukei negyed, a 
Sárkányváros biztonsága az ottaniak jóindulatától, a 
furcsa szokásaikhoz való alkalmazkodástól függ, 
viszont az szigetről menekültek alvilágának 
megjelenésével Haralkban is beköszöntött a 
zsarolások, a védelmi pénzek és komoly rablások 
korszaka. A városőrség, miután két sárkányvárosi 
alvilági szervezet felszámolása után rádöbbent, hogy 
mindig áll új a régi helyébe, erőfeszítéseit arra 
összpontosítja, hogy megpróbálja az enoszukeiek 
tevékenységét a Sárkányvároson, - mára már az 
Óvároson - belül tartani.  

 
Haralk városőrsége többszínű képet mutat. 

Legfontosabb eleme a Város által fenntartott, ide 
toborzott és kiképzett, legtöbbször helyi gyökerekkel 
rendelkező Kékvértesek, akik nevüket kékes 
árnyalatú mellvértjeikről kapták. Öltözéküket sisak 
egészíti ki, amit vörös köpennyel egészítenek ki, 
megkapva a Sinemosi liga színeit. Igaz, a 
hozzávetőleg 150-200 fős őrség majd fele könnyű 
fegyverzetű, ők legtöbbször csak láncinget viselnek 
a vörös köpenyek alatt. Parancsnoki állományukban 
több lovag is szerepet vállal, vezetőjüket pedig a 
Várostanács (danrelm) választja. Fegyverzetük 
hosszúkardból, pajzsból és alabárdból áll, és 
igyekeznek minden járőrt legalább egy 
számszeríjásszal is felszerelni. Örökös központjuk a 
Köderőd, illetve a kikötőerőd. 

A városi őrség másik pillére a zsoldosok. 
Haralk általában emberhiány, illetve a 
fenyegetettség növekedése esetén fordul a Quironeia 
különböző zsoldos csapataihoz, ám a fontosabb 
pontok védelmére, illetve a városi őrség 
kiegészítésére szinte mindig megtalálható egy-kettő 
a városban. Az ilyen alakulatokat meghatározott 
időszakra, bár a hosszabbítás lehetőségével, és 
mindig egy-egy terület védelmére, ott a rend 
fenntartására bérlik fel, és a pénz mellett különböző 
előjogokkal, kedvezményekkel igyekeznek a 
városhoz kötni őket. Ilyen lehet egy-egy kapu és 
falszakasz, egy-egy városrész védelme, de háborús 
időkben a város körüli több mérföldes területen való 
őrjáratozásra is fogadhatnak fel zsoldosokat. A 
szokás szerint ezek együttműködnek a városi 
őrséggel, bár elszámolni csak annak parancsnokának 
tartoznak, más tisztjeitől nem kötelesek parancsot 
elfogadni, de általában érdekeik egy oldalra állítják 
őket, és inkább segítik, mint akadályozzák egymás 
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munkáját. A város szolgálatában álló zsoldosokat 
általában a város ezüst címerét ábrázoló tenyérnyi 
jelvénnyel, ritkán városőr köpennyel jelölik. A 
módszer bevált, igaz, a csapatok néha a saját 
szakállukra is dolgoznak, és a Psz. 3688-as 
Sikolypengés királyság éppen egy túlkapásairól 
rettegetté vált zsoldos csapat vezetőinek volt 
köszönhető. Ennek ellenére a módszer állandósult, 
noha azóta az Aranyvárost soha sem bízzák 
külhoniakra. Híres, Haralk szolgálatában zsoldban 
álló csapat volt az azóta a Városállamok környékén 
tevékenykedő, ramagar (keleti barbár) Örvények 
Fiai, és a Barbárok kapuját jelenleg is őrző, a 
Sárkányvárosban is nagy befolyással rendelkező, 
enoszukei Hageteru klán.  

Épületek 
Haralk épületeinek túlnyomó többsége a helyi 

mészkő alapon nyugszik, esetleg az emeletet készítik 
fából. A sinemosi épületekre az úgynevezett sátor 
stílus jellemző, ami egy nagy, központi termet jelent, 
és innen nyílik a ház többi helyisége, az emeleti 
szobák pedig galériáról érhetők el. Amennyiben az 
épület egyszintes, akkor is alkalmazzák a központi 
terem tetejének kicsiny toronyszerű kialakítását, 
ahol az ablakok vannak, mivel a fő helyiséget a 
bejárat kivételével minden oldalról szobák 
határolják. A padlók általában faborításúak, és a 
galériákat is fából készítik, aminek korlátja, oszlopai 
kiváló felületet kínálnak a díszítésre.  

A világosszürke épületeket a közelben égetett 
fakó vörös cserepekkel fedik, amik minősége nem 
túl jó, a nagyobb viharok után gyakran szorul egy 
részük cserére. Az épületek tetőperemét kívülről 
faragott deszkával kerítik, jellegzetes díszítési 
felületként. A házat magas alappal készítik, így a víz 
nagyfokú megemelkedése is csak minimális károkat 
tesz benne. Minden ház bejáratához ennél fogva pár 
fokos lépcsősor vezet, az ablakokat pedig aránylag 
magasra építik.  

Rendek 
Haralk városában több hatalmi tényező is 

fontos szerepet játszik. A városállam igazgatásában 
csak egy tényező a helyi nemesek gyakran sokfelé 
húzó vagyonos nemesi házai. Jelentős a különböző 
céhek, illetve a hajósok céhszövetsége, a különböző 

vagyonos kereskedelmi társaságok, és említést 
érdemelnek a helyi klánok és zsoldos csapatok 
is. 

Hajósok céhe 

A legnagyobb és legerősebb haralki 
céhszövetség, ami érdekeik érvényesítésére 
több helyi céhből jött létre a Psz. 3690-es évek 
végén. A Hajóácsok, a Vitorlavarrók, 
Hajókovácsok, Árbockészítők, Hajótisztítók és 
a Védművesek céhei, kiegészülve két nagyobb 
hajóépítő műhellyel hozta létre ezt a 
céhszövetséget, bizonyos fokig önálló 
egységüket megtartva, a városi tanácsban 
történő erős képviselet miatt.  

Dabbolar hajóműhely 

Nagyságát és erejét jelzi, hogy nem 
csatlakozott a Hajósok céhszövetségéhez, mert 
független akart maradni a haralki politikától. 
Tulajdonképpen a békés üzletmenet pártján áll, 
céljai megegyeznek a szövetségével, mégis 
egyedül, saját szigetén készíti a sinemosi 
lélekhajókat. Önálló képviselettel rendelkezik a 
városi tanácsban.  

Az úrnő teremtő ereje céh 

Különleges képződmény, gyakorlatilag 
nem, elméletben mégis független az egyháztól. 
Antoh egyházának termelő, főleg a Víz Alatti 
Kertek irányítását végző papok nyilvánították 
ki igényüket, hogy a vallási vonaltól 
függetlenül, mint gazdasági erő képviselhessék 
magukat a városi tanácsban. Annyit sikerült 
rájuk kényszeríteni, hogy a két papi személy 
sosem lehet ugyanaz.  

Céhek tanácsa 

Valamennyi, a városban hivatalosan 
céhként elismert mester-szövetség vezetőiből 
álló tanács, ami háromtagú küldöttséget választ 
a várostanácsba. Legjelentősebb a kovácsok, a 
bankárok, a pékek, a halászok, a gyertyaöntők, 
és a kereskedők céhei. Érdekesség, hogy a 
Hajósok céhében tag céhek, a külön állás 
alapján képviseltetik magukat benne. 
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Húsz Galleon kereskedelmi 
szövetség 

Dél-Quironeiai kereskedelmi 
szövetség. Kialakulásuk teraggin városához 
kötődik, ám a század végére megszedték 
magukat, s noha nevük változatlan, jóval 
több tagot és hajót tömörítnek már, mint az 
alapítás idejében. Kevéssé ismert 
sajátosságuk, hogy több dél-quironeiai 
hatalommal is szoros kapcsolatot ápolnak. 
Hajóik túlnyomó részt a tenger déli részén 
szállítanak, illetve egészen a dzsad kikötőig, 
El Zashráig elmerészkednek. Külön 
képviselettel rendelkeznek a városi 
tanácsban.  

Triass és Haren kereskedelmi 
szövetség 

Kifejezetten haralki kereskedelmi 
szövetség, vagyonos kereskedők és a 
tiadlani Haren Ház közösen hozta létre. 
Hajóik főként a délvidékre szállítanak, 
megfordulnak a Gályák-tengerén is. 
Állítólag több gorviki klánnal is jó 
kapcsolatot ápolnak, de toroni 
összeköttetéseik is vannak. Tengerjáróikat 
külön kutató alakulatokkal is kiegészítik, és 
kalandozókat is gyakran foglalkoztatnak. 
Külön képviselettel rendelkeznek a városi 
tanácsban. 

Keleti szövetség 

Sinemosi kereskedelmi szövetség. 
Enoszuke pusztulása után virágzott fel 
tevékenységük, a kezdeti, változó 
intenzitású kereskedelem a muszeigan 
visszahúzódásával, és Sinemoszuke 
kiépülésével különösen felélénkült, ezt 
tartja kezében, de számos dél-quironeiai és 
toroni kereskedelmi kapcsolat is jellemzi. 
Külön képviselettel rendelkeznek a városi 
tanácsban.  

 

Visszatérők 

Főleg Sinemosi érdekeltségű kereskedelmi 
szövetség, ami számos délkelet-quironeiai 
kereskedőt is magába fogadott. Tevékenységét az 
egész Quironeiára kiterjesztette, és a XIV. 
Zászlóháború utáni időszakot kihasználva kedvező 
feltételekkel szállított Toronba is, jelentős haszonra 
szert téve. Hajókaravánjai gyakran kísérlik meg 
elérni az északi Marvinella-öblöt, noha Niare 
megkerülése nem éppen veszélytelen vállalkozás. 
Külön képviselettel rendelkeznek a városi tanácsban. 

Molyok 

Haralki alvilági klán. Fő tevékenységi körül a 
kereskedelem megvámoltatása, gazdag 
szállítmányok megdézsmálása, nem alacsonyodnak a 
zsebtolvajok szintjéig. Több kalóz klánnal is 
kapcsolatban állnak, mintegy közvetítőként 
működnek, bezsebelve a saját hasznukat. A 
szóbeszéd alapján sejthető, hogy megegyeztek a 
Kobrákkal, mások szerint a XIV. Zászlóháborút 
követő, toroniak számára nehéz időszakot használták 
ki, hogy a mindenütt jelenlévő kobrák egyeduralmát 
megtörjék.  

Haralki központjuk a Molykaptárnak hívott 
Noir szentéllyel is egybekötött gőzfürdő és játékház. 
Természetesen nem szólhatnak bele a városi 
tanácsban a tisztes polgárok ügyeibe, de 
szűklátókörűség volna figyelmen kívül hagyni 
befolyásukat.  

 

Hageteru klán 

Enoszuke pusztulása után elmenekült, és 
Haralkban megtelepedett zsoldos csapat, 
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gyakorlatilag egy egykor, nem rangbéli enoszukei 
ház maradéka. Jelenleg szerződésben áll a Városi 
tanáccsal, és a város déli falának, illetve a Barbárok 
kapujának felügyeletét é védelmét látja el. Egyesek 
szerint nekik köszönhető, hogy viszonylag féken 
tudják tartani a Sárkánynegyed egymással marakodó 
enoszukei alvilági klánjait is. Monjukon háromfejű 
sárkány látható.  

Haralk Nemes Házai 

Haralk társadalmi berendezkedése 
előremutató, a hagyományos, föld alapú és 
uralkodó családok vezette berendezkedést 
jellegéből kifolyólag hamar levetette. A 
nemeseknek esetleg tiszteletet kaphatnak, 
hagyományaik lehetnek, ám csak vagyonuk 
határozza meg, hogy mekkora szerepet 
kaphatnak a városállam életében, és azt is, hogy 
ki emelkedhet esetleg közéjük. Természetesen 
nem elhanyagolhatóak az ilyen Házak 
szerteágazó kapcsolatai sem.  

 
 

Ház Eredet Vallás  Politika Tevékenység 
wri Haren tiadlani (erv-ulu) pyarroni Sinemos-hű kereskedelem 
Si Groodol lupár (sinemosi) pyarroni Sinemos-hű (?) kereskedelem (eno) 
Si Evrodon lupár (sinemosi) pyarroni semleges kereskedelem 
Si Mirth baraadi (toroni) pyarroni (Tharr) kivárás, erőgyűjtés kereskedelem, kalózok 
dry Kyandar sabard (rowoni) pyarroni Toron-párti Kovács, fegyverek 
 
 
wri Haren Ház 
 
Eredet: tiadlani 
Vallás: pyarroni 
Politika: Sinemos-hű 
Gazdaság: kereskedelem, hajózás 
Családfő: Evvedil wri Haren (43) 

Tiadlani eredetű nemes Ház, országában 
sokáig amolyan harcos-kisnemesi státuszban volt. 
Jelentősége a VII. Zászlóháború után nőtt meg, 
amikor a wri Kernan Házzal együtt a hatalmi hármas 
megbízásából a megszállt Haralkba települt, és 
közösen látták el a városállam irányítását. A 
fokozatos erősödés és függetlenségi törekvés 
kezdetben az Északi Szövetséghez és a Sinemosi 
Ligához való közeledést hozta, később, a Psz. 2904-
ben a Várostanács (danrelm) megalakulásával 
végleg megfosztották a Házat nemesi előjogaitól, ám 
vagyona, befolyásának egy része továbbra is, máig 
megmaradt.  

A hararlki székhelyű Ház tengeri 
kereskedelemmel foglalkozik, így a hajózás terén 
kimagaslóak eredményei. Több lábon is áll, például 
olyan gazdasági társulásoknak vezető tagja, mint a 
Triass és Haren. Politikáját ennek megfelelően a 
Ligához való hűség jellemzi, hiszen érdekelt az 
állapotok fenntartásában. A Ház a pyarroni vallást 

követi, rendszeresen jelentős támogatást 
biztosít a helyi Antoh egyháznak, jó kapcsolatot 
ápol velük.  

A Ház feje a 43 esztendős Evvedil wri 
Haren, sokáig volt a haralki hajóhad tisztje, 
családfővé válása után (4 éve) azonban 
visszavonult. Ekkor vált igazán esedékessé 
házasodása is, a helyi erők mellett több külhoni 
hatalom is keresi kegyeit, a szóbeszédek szerint 
azonban alidari jövendőbelijére vár. Öccse, 
Zabbuler wri Haren a Csillaglátók Társasága 
varázslórend szépreményű, és laza erkölcsű 
tanonca.  
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A Ház címere Lupár pajzsra került, a 
tiadlani kék-ezüst selymezés előtt vörös 
mon-alapon fekete kaput ábrázol. A pajzsot 
haralki vízinövény öleli, vörös terméssel. A 
pajzson tiadlani lovagi sisak, a pajzs mögött 
tiadlani kardok. Alattuk a kék szalagon a 
Ház jelmondata: „Erősebb lehetsz, de 
gyorsabb soha”. 

 
A wri Haren Ház eddig kidolgozott 

családfája: 
 
Psz? 3647/3670-3712 Takura wri 

Haren (65) 
felesége Psz. 3651/3668-3714 Miwei 

Pelidor (63) 
első fia Evvedil wri Haren 
második fia Zabbuler wri Haren 

(Psz. 3677-) (38-) 
Psz. 3672/3712- Evvedil wri Haren 

(43-) 
 

Si Groodol Ház 
 
Eredet: lupár (sinemosi) 
Vallás: pyarroni 
Politika: Sinemos-hű (?) 
Gazdaság: kereskedelem, hajózás 
(enoszuke) 
Családfő: Kavay Si Groodol (87) 

Sinemosi, lupár eredetű 
kereskedőház.  Állítólag kalandozók 
jóindulatából tettek szert első hajójukra, és 
szép lassan gyarapították vagyonukat. 
Kezdetben csak a Sinemossán belül, és 
Tiadlanba szállítottak, igazán nagy dobásuk 
az Enoszukéra tartó kereskedelembe való 
bekapcsolódás volt. A rosszakarók szerint a 
Zászlóháborúk alatt is szállítottak az 
enoszukeieknek, és a legtöbb pénzt a 
hírekért kapták… de ezt soha nem sikerült 
bizonyítani. A sziget pusztulása utána 
kapcsolataiknak hála az elsők között léptek 
a részekre szakadt Enoszukére, és azonnal 
megerősítették kapcsolataikat, mára 
Sinemoszuke egyik vezető kereskedő 
házának számítanak. Tekintélyes részt vesz 
ki azóta is az új szigetek feltérképezésében, 
ami burkoltan a fellelhető javak begyűjtését 

is jelenti, állítólag több igen értékes lelettel is 
gazdagodtak ők is, üzletfeleik is.  

A Ház fő tevékenysége továbbra is a 
kereskedelem, mára elsősorban Sinemoszuke 
irányában, bár egyes beszámolók szerint az elsők 
között keresik a kapcsolatot Amateraszukéval, 
közvetve Niaréval is. A ház a pyarroni vallást 
követi, noha nem számít túl hitbuzgónak. Politikáját 
tekintve sokkal érdekesebb a helyzet, ugyanis, 
amellett, hogy egyre több érdeklődést mutat Haralk 
mellett Sinemoszuke irányába, az ottani erők között 
az újonnan felmerült, Sinemostól való elszakadás 
pártiak egyik hangadója lett.  

 
A Ház feje a 87 esztendős, ám fiatalos Kavay 

Si Groodol, aki az utóbbi években Sinemoszukén él, 
a család haralki ügyeit fia, Ergol intézi. Csak 
találgatásokra ad okot, hogy milyen lehet a családon 
belüli viszony, amióta az ház fejének Sinemoszukén 
is született egy „örököse”…  

A Si Groodol Ház címere zöld-vörös szőttessel 
hasított lupár pajzson arany fél-napkorong, rajta kék 
vitorlás hajó. A pajzson álarcos kúpsisak, alatta zöld 
szalagon a Ház jelmondata: „Múltunkban az erőnk”. 
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A Si Groodol Ház eddig kidolgozott 
családfája: 

 
Psz? 3629/3663- Kavay Si Groodol (87-) 

felesége Psz. 3644/3667- Aure Siussa Si 
Tenagar (63-) 

első fia Ergol Si Groodol (Psz. 
3668-) (47-) 

első lánya Eliassa Si Groodol 
(Psz. 3671-) (44-) 

második fia Perrog Si Groodol 
(Psz. 3675-) (40-) 

felesége Psz. 3886/3709 Noima 
Takumeri (29-) 

ágyasa Psz. 3686/3701 Oganna Jeimi 
(29-) 

első fattyú fia Niri Jeimi 
(Groodol) (Psz. 3703-) (12-) 

 
Si Evrodon Ház 
 
Eredet: lupár (sinemosi) 
Vallás: pyarroni 
Politika: semleges 
Gazdaság: kereskedelem (szárazföld) 
Családfő: Dannol Si Evrodon (48-) 

A sinemosi Si Evrol Ház mellékágából vált ki 
a Psz. 3699-ben, amikor egyesülve az anterai 
Endorlion Ház leány örökösével, Haralk térségébe 
teleültek. A fiatal Ház ennek megfelelően 
meglehetősen újnak számít Haralkban.  

Ahogyan elődei is, a Si Evrodonok is 
kereskedelemmel foglalkoznak, ami nem csak a 
tengeri hajórást, de a szárazföldi kereskedelmet is 
jelenti, ezt tekintve az Evrodonok a legerősebbek 
Haralkban. Számos karavánt állítottak ki, és 
támogatásuk megszervezéséről is gondolkodnak. Bár 
Abaszisz felé is vannak érdekeltségeik, elsősorban a 
Sheralt keletről kerülő Fahéjút számít célpontjuknak, 
egészen Damakig szállítanak. Több dzsad 
kereskedőházzal is jó kapcsolatot ápolnak.  

A Ház a pyarroni vallást követi, és ügyelnek 
rá, hogy mindig legyen a családból egy-két pap, így 
az egyházzal is jó kapcsolatot tartanak fenn. 
Politikájukat tekintve semlegesnek számítanak, 
érdekeltek a mostani viszonyok fenntartásában, noha 
figyelmüket nem annyira a helyi, mint inkább a 
Fahéjút menti érdekek kötik le.  

A Ház feje az alapító Dannol Si Evrodon. 
Társasági ember, művelt, és jól bánik a rapírral 
is. Noha a nők oda vannak érte, a szóbeszéd 
hűséges és szerető férjnek tartja.  

 
A Si Evrodon Ház címere Kék-bíbor 

szőttessel hasított lupár pajzson naranccsal 
fegyverzett vörös szörny-hal. A pajzsot a 
haralki vízi hínár öleli barnában. A pajzson 
álarcos kúpsisak, alatta kék szalagon a Ház 
jelmondata: „Egyre csak föl”. 

A Si Evrodon Ház eddig kidolgozott 
családfája: 

 
Psz. 3667/3699- Dannol Si Evrodon (48-) 

Felesége 3679/3699- Lissala Airre 
tho Endarlion (36-) 

Első fia Tesir Si Evrodon 
(Psz. 3701-) (14-) 

Első lánya Suele Si Evrodon 
(Psz. 3706-) (9-) 

 
Si Mirth Ház 
 
Eredet: barradi (toroni) 
Vallás: pyarroni (Tharr) 
Politika: kivárás, erőgyűjtés 
Gazdaság: kereskedelem (kalózok?) 
Családfő: Karal Si Mirth (28-) 

A Baraad szigetről Psz. 2300-as években 
eltűnt kihalt Ház leszármazottai által alapított 
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sinemosi Ház. Nem tudni pontosan, hogy 
újbóli, (Psz. XXXVIII. század) 
felbukkanásukhoz mi vezetett, vagy hogy 
hol rejtőztek eddig, mindenesetre sokat 
elárul, hogy nem őseik szigetén tértek 
vissza a világ elé, s noha több tekintetben 
sem tagadják meg őseiket, nem igyekeznek 
a baraadi köztudatba ültetni létezésüket.  

 
A Ház fő tevékenységes a hajózás és 

a kereskedelem, elsősorban a Quiron-
tengeren, Abaszisz és Toron irányában. A 
rossz nyelvek szerint a jó baraadi 
hagyománynak tartott kalózkodásról sem 
mondtak el, és több kalóztestvériséggel is jó 
a kapcsolatuk. A Ház látszólag pyarron 
vallását követi, rendszeres támogatója az 
egyháznak, ám titokban továbbra is Tharr-
hoz fohászkodnak, igaz, a pletykák zöme az 
enyhébb irányzatok híveként emlegeti őket. 
A ház képviselteti ugyan magát a 
Várostanácsban, a politikáját tekintve mégis 
inkább semlegesnek mondható, kivár, nem 
mozgósít erőket semmilyen kérdésben. 
Minden bizonnyal erőt gyűjt terveihez. 

 
A Ház feje a fiatal, ambiciózus és 

intelligens Karal Si Mirth.  
A Si Mirth Ház címere Toroni 

pajzson arany és zöld váltott alapon 
egymást néző, ellentétes színű szarvas, az 
arany ég- és föld szférában három-három 
korona kékben. A pajzsot a haralki vízi 
hínár öleli, rajta acél lovagi sisak szemből, 
mellette agancsok. A pajzs alatt arany 

szalagon a Ház jelmondata: „Méltóság, hatalom.” 
A Si Mirth Ház eddig kidolgozott családfája: 
 
Psz. 3687/3711 Karal Si Mirth (28-) 

felesége Psz. 3681/3708- Tiessya en-
Keilir (34-) 

első lánya Riley Si Mirth (Psz. 
3708-) (7-) 

második lánya Idlyr Si Mirth 
(Psz. 3712-) (3-) 

 
dry Kyandar Ház 
 
Eredet: sabard (rowoni) 
Vallás: pyarroni 
Politika: kivárás, erőgyűjtés 
Gazdaság: zsoldos (alvilág?) 
Családfő: Tragg dry Kyandar (37-) 

Rowoni eredetű sabard nemesi Ház. A 
wagandák uralma utáni állapotok jó néhány 
családnak kedveztek, így voltak ezzel a Kyandarok 
is, így amikor Psz. 3691-ben Airun Al Maren 
Dartoniáti elfoglalták a várost és elűzték II. Kharvan 
rowoni fejedelmet, inkább korábbi kapcsolataikat 
kihasználva Dakh, később Haralk felé menekültek. 
Ez utóbbiban sikerült megtelepedniük, ahol azóta a 
vagyonosok közé dolgozták magukat.  

A Kyandar ősi sabard bányász család, 
elsősorban a fegyverek előállítása terén 
rendelkeznek hagyományokkal. Ebből szerezték 
vagyonukat is, Haralkban nagy kereslet volt a 
fegyverekre, és azóta a hajókovács szakmát is 
bedolgozták a családi üzletbe, noha a Hajósok 
céhének nem tagjai, ám nemesek lévén mégis csak 
szabadon tevékenykedhetnek. A kezeik közül rendre 
kikerülő különleges fegyverek, sőt, állítólag mágikus 
eszközök is arra engednek következtetni, hogy nem 
csak a fém megmunkálásának hagyományában 
őriznek titkokat. A Ház a pyarroni vallást követi, bár 
azt beszélik, a zárkózott sabardok egy-két ősi 
hagyományt máig megőriztek. Politikájukat tekintve 
kivárók, ám a jelenlegi viszonyok 
változatlanságában érdekeltek.  
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A Ház feje a 37 esztendős Tragg dry Kyandar, 

maga is gyakorlott kovács, aki fél szemét áldozta 
már a tűznek.  

A dry Kyandar Ház címere Ezüst aszisz 
pajzson öt kék szalagon arany kalapács és fogók, 
kilenc arany láncing szemmel övezve. A pajzsot a 
haralki vízi hínár öleli, rajta rowoni sisak, a pajzs 
mögött két alabárd és kard. A pajzs alatt kék 
szalagon a Ház jelmondata: „Vasban az erő, acélban 
a győzelem.” 

A dry Kyandar Ház eddig kidolgozott 
családfája: 

 
Psz. 3647/3675-3691 Palkat dry Kyandar 

(44) 
Psz. 3678/3691- Tragg dry Kyandar (37-) 

felesége Psz. 3686/3703- Yddre Reivil 
(29-) 

első lánya Essrie dry Kyandar 
(Psz. 3705-) (10-) 

első fia Essrom dry Kyandar 
(Psz. 3705-) (10-) 

 

Heraldika 
A sinemosi heraldikára igen kevert szokások 

jellemzőek. Nem csak azért, mert nem igazán 
rendelkezik kifejezetten sajátnak mondható 
hagyományokkal, de azért is, mert több kultúra 
ütközőzónájában szinte valamennyi őt körülvevő 
nép szokása hatással volt rá, nincs ez másképpen a 
sinemosi címerek esetében sem.  

A lupár eredetű heraldika mindössze két 
sajátossággal bír, az egyik a kerek sarkú lupár 
pajzsok használata, a másik a szövet, mint alap 

alkalmazása, amely mindig két színű. Ennek 
hagyománya valószínűleg egészen régre nyúlik 
vissza, a lupár pajzsok közül több 
szövetborításút találtak, ami minden bizonnyal 
a ritka anyag alkalmazásából következően a 
gazdagok jellemzője volt.  

 
Haralk városállam címere lupár pajzson 

jobb felén vörössel és kékkel ötször vágott, 
benne ezüst griff, a Sinemosi Ligához való 
tartozás kifejezésére. Bal fele kékkel és 
vörössel felezett, felső mezejében vitorlás hajó 
aranyban, aló mezejében barna pénzeszsák 
aranyakkal, fölötte tengeri csigaház ezüstben. A 
címert anyr-korona (abroncs korona) ékíti, (a 
III. Dagortai bulla (Pe.6657) által 
meghatározott szigetek fölötti egyetlen úr, Igere 
legfőbb anyrja emlékére), sisakdísze sinemosi 
szokás szerint egy jelentős épület, a haralki 
öttornyú tanácspalota. A pajzsot zöld 
vízinövény-koszorú öleli, mögötte keresztben 
két három ágú szigony. Alul vörös szalagon a 
városállam jelmondata olvasható: „Kapu a 
menedékbe”. 
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Játéktechnika 
Növények 

Álomhínár 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Quironeia 
Élőhely: tenger 
Magasság: 1-6 láb 
Méreg: főzet 
Magítélés: kedvelt 
Hasznosítás: hínárpálinka 
Érték: - (3-15 ezüst/adag) 

Kyr nevén (Terupsis reyh'Noirena). 
Hínárszerű vízinövény, ami főként Észak-
Ynev beltengereiben terjedt el, elsősorban a 
Quironeián fordul elő. Az Álomhínár a nyílt 
vizeket kedveli, a tengeren nő.  

Az Álomhínár sajátossága, hogy nem 
kötődik a talajhoz, a víz felszínén úszik és 
telepekben él. Ujjnyi vastag, zöldes szárai 
akár több lábnyi hosszt is elérhetnek, 
valóságos víz alatti erdőket hozva létre a 
felszín közelében. Apró levelei főleg a felső 
részén nőnek, hüvelykujjnyiak és csepp 
alakúak. Sarjadzással szaporodik, ezért 
hozza létre összefüggő, sokszor több tíz 
négyzetláb kiterjedésű foltjait.  

Az Álomhínár közvetlenül nem 
veszélyes, a hajók könnyedén áttörnek 
egészen nagy telepein is, esetleg az úszókra 
jelenthet veszélyt. Ellenben a felszín közeli 
sötét hínárerdők számos vízi lénynek 
biztosítanak élőhelyet. Nyersen csak 
egynémely kis állatfaj (főleg csigák) 
fogyasztják.  

Érdekességét az adja, hogy sajátos 
tulajdonságú pálinka, ha úgy tetszik, méreg 
főzhető belőle. Mivel a nyílt tengeren 
található, ezért szinte csak a hajósok 
körében ismert, és ritkán jut ki a partra. A 
víz tetejéről a növény gond nélkül 
szüretelhető, ám a szárát még kiszáradás 
előtt ki kell főzni, hogy a benne lévő 
hatóanyag ne vesszen el. A belőle főzött 

hínárpálinka kis mennyiségben látomásokat, álmokat 
okoz. Veszélye, hogy itatja magát, és nagy 
mennyiségben vakságot, bénulást, de akár halált is 
okozhat.  

Veszélyei miatt a tengerészek - bár egyénileg 
kedvelik - szinte mindenhol tiltják, hiszen pillanatok 
alatt megbéníthatja a hajók személyzetét. A tengerek 
mellékén ritka méregnek is számít. A hínárpálinka 
adagjáért 3-15 ezüstöt is elkérnek.  

Kígyóhínár 

Előfordulás: gyakori 
Megjelenők száma: telep 
Elterjedés: Quironeia, Sinemos-tenger 
Élőhely: tenger 
Magasság: 2-15 láb 
Méreg: nincs 
Magítélés: kedvelt 
Hasznosítás: Antoh-lepel (szövet) 
Érték: 15-20 réz/vég 

A Kígyóhínár az ynevi sekélyebb tengerrészek 
gyakori növénye. A tengerfenéken, összefüggő 
telepekben nő.  

Világoszöld szára akár a háromujjnyi 
vastagságot is elérheti, hossza akár a 15 lábat is 
elérheti. Levelei két-három arasznyi hosszúak is 
lehetnek, színük zöld, végük jellegzetes villás - talán 
innen, talán a hosszú, vékony alakjáról kapta nevét a 
növény.  

A Kígyóhínár akár egészen a felszínig nő, 
noha több tengeri élőlény is fogyasztja, és az idő is 
gátat szab mértéktelen szaporodásának, a növény a 
szaporodást követően elhal. Az emberek is szívesen 
takarítják be. A késsel is átvágható szárának 
rostjaiból szövet készül. A nehezen színezhető, így 
jellegzetes, zöldes-barnás színű, átlagos teherbírású 
szövetet Antoh-lepelnek nevezik, és a part menti 
népek szegényebb rétegei ruhákat készítenek belőle. 
Egy vég ilyen szövet 15-20 rezet ér, így olcsónak 
mondható.  
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Mérgek 

Hínárpálinka 

Méreg szintje: 6-8 
Típusa: II. (idegrendszerre ható) 
Sikeres E-próba: bódulat 
Sikertelen E-próba: alvás 
Hatás kezdete: 2K6 óra (lassú) 
Hatóidő: K6 óra (közepes) 
Származás: természetes  
KN: - 
Alkímiai szint: 1  
Ár: 3-15 ezüst  
Elterjedés: Quironeia 

A hínárpálinka egy természetes eredetű méreg, 
amit az Álomhínár (Terupsis reyh'Noirena) nevű vízi 
növény szárából főzik. Maga a méreg a főzés 
sikerességétől függően 6-8 szintű, II. típusú, 
idegrendszerre ható ételméregnek minősül.  

A méreg természetes eredetű, a Quironeia 
tengerészei között jelent meg, és terjedt el. Az 
alapanyag növény ritkasága, illetve a méreg 
kedvezőtlen tulajdonságai okán soha nem vált túl 
népszerűvé, mint méreg, ellenben gyakran 
használják kábítószerként.  

A hínárpálinka mély sárga színű, erős, 
jellegzetes illatában az alkohol és a tengerek illata 
keveredik. Íze keserű és rossz, szinte semmivel nem 
lehet elvenni, ezért nehéz valakivel akarata ellenére 
megitatni.  

A méreg lassú hatású és közepes ideig hat. 
Sikeres egészségpróba esetén bódulatot okoz, míg 
sikertelen egészségpróba esetén mély alvást, amit 
minden esetben aktív, színes és szép álmok kísérnek. 
Egyesek Noir istennő kegyének, és üzenetének 
tartják az álmokat, mások csak az élménynek 
tulajdonítanak jelentőséget. Mellékhatása, hogy 
szinte itatja magát, az áldozat akaraterőpróbát kötele 
dobni, aminek sikertelensége esetén újabb adagot 
követel; az újabb adagok pedig -2-es módosítót 
adnak a próbához. A halmozottan elfogyasztott 
mennyiség adagonként +1-el növeli a méreg szintjét, 
és amint ez a plusz érték eléri az áldozat egészség 
tulajdonságának tíz feletti részének felét, az 
idegpályák bénítása esetén vakság, (ami 50%-ban 
maradandó) míg a egészség tulajdonságának teljes 
tíz feletti részének elérésekor az áldozat 
idegrendszere maradandóan hatástalanná válik, így 
meghal.  

A hínárpálinkát általában még a tengeren 
főzik, hiszen a szárnak kiszáradása jelentősen 
lecsökkenti a hatását. Általában jelöletlen fa 
hordókban tárolják, hiszen a szaga bármikor 
elárulja. A méreg természetes alapanyagból 
készül, egyszerű lepárlással. Alkímiai szintje 1. 
Lefőzése egy-két órát igényel, és a 
hagyományok szerint hagyják kihűlni. 

A felelőtlenebb tengerészek körében a 
hínárpálinka kedvelt kábítószer, veszélyessége 
és mellékhatásai miatt azonban nincs az az 
épeszű kapitány, aki ne tiltaná már csak a 
lefőzését is hajóján. Ennek ellenére rendre 
felbukkan a Quironeia hajóin, illetve a 
partvidéken. Noir egyes szentélyeiben 
ellenőrzött körülmények között fogyasztják. 
Mérsékelt kereskedelmével is találkozhatunk, 
adagjáért 3-15 ezüstöt is elkérhetnek.  

Ellenmérgét nem fejlesztették ki, 
általánosságban sikerrel alkalmazható ellene 
minden, az idegmérgek hatását mérséklő szer 
vagy eljárás.  

Kék sünkagyló mérge 

Méreg szintje: 6 
Típusa: II. (idegrendszerre ható) 
Sikeres E-próba: émelygés 
Sikertelen E-próba: bénulás, látászavar 
Hatás kezdete: K6 kör (gyors) 
Hatóidő: K6x10 perc (rövid ideig ható) 
Származás: természetes  
KN: - 
Alkémiai szint: -  
Ár: 40-100 réz (kagyló)  
Elterjedés: Quironeia, Sinemossa  

A Kék sünkagyló mérge egy természetes 
eredetű, 6. szintű, II. típusú (idegrendszerre 
ható) méreg (fegyverméreg). A mérget a Kék 
sünkagyló termeli, és önvédelemre szolgáló 
fullánkjait látja el vele.  

A méreg színtelen, nincs jellemző szaga, 
íze állítólag kesernyés. Sűrű folyadék állagú.  

Hatását a véráramba történő bekerülés 
után gyorsan kifejti, és az rövid ideig tart. 
Sikeres egészségpróba esetén csupán 
émelygést, míg sikertelen egészségpróba esetén 
a megsebzett testrész bénulását okozza, 
valamint mintegy mellékhatásként zavart az 
áldozat színlátásában, az mindent kékes 
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árnyalatban és életlenebbül lát majd 
(kötéltánc -30%, pszi alkalmazás fele 
távolságon!) - innen kapta nevét az állat is, 
a tengeri lény páncélján ugyanis nyoma 
sincs a kék színnek. 

A Kék sünkagyló tüskekinövései 
végén található fullánkjainak 
méregmirigyében tárolja mérgét, egy állat 
egyszerre 6+3K6 tüskét növeszt. A szaru 
tüskék végén találhatók a fullánkok, ami 
inger esetén megszúrják a vele érintkezőt. A 
fullánkok a tű sebzését okozzák, egy nap 
alatt töltődnek újra élő egyed esetén, és a 
sünkagyló halál után még K3 napig 
működnek. A méreg igen érzékeny, a 
helyéről kikerülve K10 óra alatt teljesen 
használhatatlanná válik, ezért nem szoktak 
bajlódni vele, helyette inkább az egész 
sünkagylót szokták óvatosan botra kötözni, 
és a szegényebb, tengerparti népek 
buzogányként használni.  

A kagyló - és mérge - leginkább a 
Quironein és a Sinemosi tenger mentén, 
jellemzően a szegényebb körökben - terjedt 
el. Kereskedelme is csak itt jellemző, egy 
sünkagylóért 40-100 rezet kérnek el. A 
méreg ellen ellenmérget nem fejlesztettek 
ki, de sikerrel alkalmazható ellene minden, 
az idegmérgek hatásait semlegesítő szer 
vagy eljárás.  

Varázstárgyak 

Vízlégzés itala 

Készítheti: Antoh-pap 
Mana pont: 30 
Időtartam: 2 kör/Tsz 
Elkészítési ár: 1 arany  

A sinemosi Antoh-papok által gyakran 
készített varázstárgy. A varázsital alapanyaga a 
tiszta tengervízen kívül több különleges, a Víz Alatti 
Kertekben is termesztett növényféle, elsősorban a 
Sósliliom vagy a Polipliliom szirma. A szakrális 
mágiával készülő varázsital lehetővé teszi 
elfogyasztója számára, hogy az időtartam lejártáig 
természetes módon lélegezzen a víz alatt, akárha a 
felszíni levegőn tevékenykedne. A varázslat 
semmiben nem segíti a víz alatti látást, vagy 
mozgást, kizárólag a levegővételre vonatkozik. A 
hatás erőssége 5E, a varázslat a sós ital 
elfogyasztójára hat. A varázsital a legtöbb 
sinemossai Antoh-templomban megtalálható, ára 10 
arany körüli, noha távolabb akár már 30-40 aranyat 
is elkérhetnek érte. (Lord RuFuS - Ismeretlen 
vizeken című kalandmodulja alapján) 
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Felhasznált irodalom 

• MAGUS - Első Törvénykönyv; 
• MAGUS - Északi szövetség; 
• Jan van den Boomen - Toron; 
• Beelze és Domoly - A Quironeia 
domborzata és vizei (térkép) 
• Lord RuFuS - Ismeretlen vizeken, 
kalandmodul; 
• Aquer Dryn Endaron - Tiadlani 
Arel-pap; 
• Amund - Enoszuke; 
• Magyar Gergely - Caedon; 
 

 
 
 
 
 

A cikkben szereplő rajzok az alkotó saját munkái.  
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