
 

 

 
 

Laorgan (Akdaur) 
Psz. 3717. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Laorgan városának ötlete 2010-
ben született meg, ahol a Lumina Cornu 
2010.05.22.i asztali tornájának ynevi 
színhelye volt a Garadur titika (Magyar 
Gergely) című kalandmodulban. Később 
a Mentálcsavar is egyik modulja 
helyszínéül választotta, a 2014-es nyári 
tábor Vilminus próbája című 
kalandmodulja (rhea) is itt játszódott. 
Közben telt az idő, nálunk is, Yneven is, 
és ebben a cikkben már egy kiegészített, 
a Psz. 3717. évre aktualizált változatát 
mutatom be, így szolgálhat Ynev 
közelfogadott jelenében is újabb 
kalandok színhelyéül. 

 
Laorgan egyike Akdaur állam a 

fővároson – Akdauron – kívüli három, 
említésre érdemes városának. (Nor-
Seda, Laorgan, Vaolar) Ezek a városok 

 

 

az akdauri várak őrizte völgyekben 
találhatók, fő feladatuk pedig a várak 
számára szükséges áruk beszerzése és 
előállítása, és a várak ellátása. Laorgan 
Garadur erődjének városa volt. 
 

Akdaur történelme 
címszavakban (részlet) 

Psz. 1100 – A dan Ocraln-ház 
Ó-Pyarronból Akdaur területére 
települt. 

Psz. 1258 – Arrnuhdur várának 
építésének kezdete. (Psz.1258–1276) 

Psz. 1267 – Garadur várának 
építésének kezdete. (Psz.1267–1282) 

Psz. 1276 – Arrnuhdur várának 
építésének vége. (Psz.1258–1276) 

Psz. 1282 – Garadur várának 
építésének vége. (Psz.1267–1282) 

Psz. 1386 – Mooladur várának 
építésének kezdete. (Psz. 1368–1402) 

Psz. 1402 – Mooladur várának 
építésének vége. (Psz. 1368–1402) 

Psz. 1450 – A din Welos-ház 
nemesi címet kap és Akdaur területére 
települt.  

Psz. 1453 – Linadur várának 
építésének kezdete. (Psz. 1453–1476) 

Psz. 1476 – Linadur várának 
építésének vége. (Psz. 1453–1476) 
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Psz. 1523 – A lar-dori bulla kihirdetésével 
hivatalosan is megalapították Akdaur államot, a 
négy vár szövetségét, védistenének Kradot jelölve 
meg. 

Psz. 2438 – Akdauri Krad-lovagok 
benyomulnak Kránba és megszerzik a Birodalmi 
Emlékezet egy példányát.  

Psz. 3595 – Krad lovagok kiszabadítják 
Kránból Igrain Revalt.  

Psz. 3674, Alborne első, „lant” hava – 
Garadur eleste, az akdauri várakat ostromzár alá 
vonják a krániak. 

Psz. 3674, Alborne második, „álmok” hava 
– Arrnuhdur eleste. 

Psz. 3674, Alborne harmadik, „ébredés” 
hava – Mooladur és Linadur eleste. 

Psz. 3678 – Akdaurt visszafoglalták a pyarroni 
csapatok.  

Psz. 3680 – Laorgan újjáépítése. 

Psz. 3681 – A garaduri szerzetesrend alapítása.  

Psz. 3685 –  Vizsgálódás és tisztogatás a 
garaduri szerzetesrendnél. 

Psz. 3686 – Linadur várának újjáépítésének 
kezdete. (Psz. 3686–3695) 

Psz. 3687 – A laorgani kristályvadászok 
céhének alapítása. 

Psz. 3689 – Garadur várának újjáépítésének 
kezdete. (Psz. 3689–3711) 

Psz. 3691 – A zeragi vasbányák feltárása. 

Psz. 3692 – Mooladur várának újjáépítésének 
kezdete. (Psz. 3692–3708) 

Psz. 3693 – Arrnuhdur várának újjáépítésének 
kezdete. (Psz. 3693–3714) 

Psz. 3693 – Az akdauri térkapu megnyitása. 

Psz. 3694 – A lankonti dan Thefnar család 
Laorganba települt. 

Psz. 3695 – Linadur várának újjáépítésének 
vége. (Psz. 3686–3695) 

Psz. 3697 – A Pyarron Sáncai Uwel 
rendház alapítása és építése. 

Psz. 3708 – Mooladur várának 
újjáépítésének vége. (Psz. 3692–3708) 

Psz. 3711 – Garadur várának 
újjáépítésének vége. (Psz. 3689–3711) 

Psz. 3712 – Estidor dan Thefnart 
nevezték ki Garadur parancsnokának. 

Psz. 3713 – a laorgani Aranymérleg 
Dreina-rendház építésének kezdete.  

Psz. 3714 – Arrnuhdur várának 
újjáépítésének vége. (Psz. 3693–3714) 

Psz. 3716 – Az akdauri várkapu-rendszer 
kiépítése. 

 Elhelyezkedés 
Laorgan városa a Déli Városállamok 

Kráni régiójában, Akdaur területén, az 
Ördögnyelv Truddon és Verolen nyúlványai 
között húzódó völgyben fekszik, az dúlás után 
újjáépített Garadur vára mellett.  

 

Történet 
Laorgan városát a minden bizonnyal a 

raganok alapították, valamikor a Psz. IX. 
század környékén; amikor Garadur várát építeni 
kezdték (az első nomádjárás után, körülbelül 
Psz. 1267-ben) – erős pyarroni segítséggel és 
ráhatásra – már létezett. A várépítés, és később 
annak ellátása fellendülést hozott a városnak, 
lakossága megnőtt, sorra épültek az új 
templomok, középületek, a városfal és pyarroni 
mérnökök segítségével a vízvezeték, és főként 
azt a több tucat hidat és alagutat kell 
megemlíteni, amelyet ahhoz kellett építenie az 
államszövetség szakembereinek, hogy a vidék 
normálisan lakható, szekérrel is bejárható 
legyen.  
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Psz. 1523-ban, amikor a lar-dori 

bullával hivatalosan is megalapították 
Akdaurt, és a fővárossá Akdaur városa vált, 
Laorgan is szabad szövetségi városi rangot 
kapott.  

A dúlás során, Psz. 3674-ben, amikor 
Alborne első, „lant” havának kilencedik 
napján Garadur elesett, a városnak is 
befellegzett. A hevenyészett védelem ugyan 
kitartott két napig is, bá inkább valószínű, 
hogy az orkok sem siettek annyira, ám a vár 
védelme nélkül Laorgan sem állhatott ellen 
a kráni hadaknak, és a város elesett.  

Bár az ellenállókat felkoncolták, a 
fontosabb épületeket megrongálták vagy 
teljesen lerombolták, az orkok nem 
végeztek akkora pusztítást egyik városban 
sem, mint az erődökben, nyilván azokat is 
külső parancsra tették használhatatlanná. A 
lakosság nagy része a hegyekbe, 
barlangokba menekült, s csak töredékét 
tudták összefogdosni és rabszolgának, és 

még ki tudja milyen célból elhurcolni. Sokan 
menekültek a hegyekben zárkózottan élő óriás 
kolóniák védelmébe is, akik bár nem voltak 
hajlandók harcba szállni az emberekért, a területükre 
tévedőket ideiglenesen befogadták, hálára kötelezve 
az embereket. Az orkok azonban nem háborgatták az 
óriások zárt területeit, a parancs erőltetett tempóban 
rendelte őket tovább, Ó-Pyarron felé, és hasonlóan 
jártak el az utánuk érkező kráni hadak is.  

A vész elmúltával a lakosság fokozatosan 
visszatért a városba, és Psz. 3678-ban a pyarroniak 
hivatalosan is visszafoglalták Akdaurt. 
Megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, és szép 
lassan felépítettek mindent, amit a krániak 
leromboltak. Psz. 3680-ra a várost nagyjából 
helyreállították, gyakorlatilag elérte a dúlás előtti 
méretét és állapotát. Egy évvel későbbre tehető a 
város melletti erőd helyén a garaduri szerzetesrend 
alapítása. A romok között menedéket és célt talált 
mindenki, aki a dúlás után nem tudott 
visszailleszkedni a békébe, vagy vezekelnivalót 
talált magának az istenek előtt. A jöttmentekkel a 



MAGUS                                                                             Laorgan Psz. 3717                                                     Kalandozok.hu 

4 
 

torz tanok is a falak közé szivárogtak, a 
szerzetesrendben – állítólag kalandozók 
közbenjárására – az inkvizíció tartott tisztogatást 
Psz. 3685-ben. 

Psz. 3687-ben alakult és hamar hivatalos 
státuszt szerzett magának a laorgani 
kristályvadászok céhe, ami a város környéki hegyek 
alatt élő sziklaférgek járatainak felderítésére és 
kincseik megszerzésére fordította erejét. Az élet 
azonban Garadur várának újjáépítésével indult meg: 
Psz. 3698-ban küldöttség érkezett, akik felmérték, és 
a régi vár helyét részben felhasználva kijelölték az új 
vár helyét. Az új vár építése egészen Psz. 3711-ig 
tartott, emberek tömegét, pénzt és nyersanyagot 
vonzva az újjáéledő Laorganba. Psz. 3694-ben 
Lankontból Laorganba települt a Vastenyerek 
lovagrendben befolyásos dan Thefnar család, 
aminek örökösét, Estidor dan Thefnart Garadur 
újjáépítése után egy évvel nevezték ki a vár 
parancsnokának.  

Közigazgatás 
Laorgan vezetését, szabad szövetségi státusza 

révén, a papi-nemesi tanács látja el. Ennek tagja a 
város főpapja, a helyi papság két választott, előkelő 
tagja, a város katonai parancsnoka, a közeli erőd 
(Garadur) kapitánya, és a helyi nemesség két 
képviselője. Ez a héttagú, papi tanács hivatott 
dönteni a város ügyeiről. Elöljáró szerve az akdauri 
katonai tanács, melybe a város főpapját és Garadur 
kapitányát delegálja.  

A papi tanács alatt a céhek tanácsa áll. A 
céhek tanácsa a kilenc régi céh vezetőjéből, a 
polgárság egy képviselőjéből, és a négy 
meghatározó vallás, Krad, Dreina, Gilron és Ellana 
egyházának helyi elöljáróiból áll. Ez a tizennégy 
tagú tanács dönt a mindennapi dolgokban, 
egyébiránt csak javaslatokat terjeszthet fel a várost 
vezető papi tanácsnak.  

Gazdaság 
Akdaur gazdaságának döntő erejét a hegyek 

kincseire épülő kitermelés és feldolgozás adja. 
Jelentős mind a bányászat, mind a faanyag 
kitermelése, bár ez utóbbit alig szállítják, csupán a 
környék szükségleteit elégítik ki.  

A városban és környékén a jelentősebb 
munkaterületek végzőit céhekbe szervezik, ez erős 

és fegyelmezett központi irányítást, ugyanakkor 
érdekképviseletet is jelent. Laorganban 
tizenegy jelentős céh található, a favágók, a 
bányászok, a vadászok, a kovácsok, a 
fegyverkovácsok, az asztalosok, a szűcsök 
céhe, a barlangfúrók és a hídépítők céhe, ami 
mára inkább csak a sok híd és alagút 
karbantartását és javítását végzi, (a Dúlás 
fellendítette a dolgukat, ismét volt bőven 
tennivalójuk a helyreállítás során) és a 
kereskedők céhe, akik a legújabb szerveződésű, 
a dúlás után céh formát felvett gazdasági 
szövetség. Psz. 3687-ben alakult, és szerzett 
céhrangot a város papi tanácsától a laorgani 
kristályvadászok céhe, akik a hegyek alatti 
sziklaféreg-járatok bejárását, és az ott 
előforduló kincsek begyűjtését végzi. Az utóbbi 
két céh nem számít a régiek közé, a céhek 
tanácsában sem képviseltetheti magát, noha – 
különösen a kristályvadászoknak – az utóbbi 
időben megnőtt a vagyona és egyre nagyobb 
igénye mutatkozik arra, hogy beleszóljanak a 
város ügyeinek intézésébe. 

Vallás 
Akdaur szigorúan a pyarroni vallás híve, 

az apró állam hivatalos védistene Krad. Ennek 
megfelelően szinte minden városában ők bírnak 
a legnagyobb befolyással. Elterjedt még a többi 
pyarroni isten tisztelete, más azonban nem 
jellemző. A pyarroni elvek alapján elfogadott 
egyéb vallásokat ugyan eltűrik, ám azok nem 
tudtak igazán megtelepedni, egy-egy időnként 
felbukkanó prédikátoron kívül aligha akadna 
jelentős támogatottságuk.  

Laorganban Krad, Dreina, Ellana és 
Gilron vallása meghatározó, valamennyinek 
található kisebb-nagyobb szentélye a városban, 
igazi, nagy templommal sokáig csak Krad hívei 
rendelkeztek, ám Psz. 3713-ban a dan Thefnar 
család, és a kereskedők céhének hathatós 
támogatásával elkezdődött a laorgani 
Aranymérleg Dreina-rendház építése, ami az 
Aranyúrnő gazdasági irányzatának egyik 
akdauri központjává kezdi kinőni magát. A 
temetőben – a városon kívül – áll még Darton 
szentélye, ám külön hívei nemigen akadnak.  



 MAGUS                                                           Laorgan Psz. 3717                                                                Kalandozok.hu 

5 
 

Városőrség és közbiztonság 
Laorgan városa a dúlás előtt nagy 

létszámú városőrséggel rendelkezett, ezt 
Psz. 3687-re teljesen helyreállították. A 
városőrséget hagyományosan Krad lovagjai 
vezetik, és két részből áll, a belső őrségből, 
akik a városon belüli rend fenntartásáért 
felelősek, és egy külső részből, akik háború 
esetén hadseregként vonulhatnak a völgy 
lezárására. Mindkét egység parancsnoki 
posztja befolyásos tisztségnek számít, és 
íratlan szabály, hogy egyházi személyek 
töltik be – bár újabban törekvő nemesi ifjak 
is pályáznak e tisztségekre.  

A belső őrség létszáma mintegy 
százötven fő, ebben a tíz ötfős járőr, illetve 
a városkapunál és a bástyákon szolgálatot 
teljesítő őrök, valamint a kisegítő 
személyzet szerepel. Főleg helyiek 
dolgoznak benne. A városban külön 
laktanyájuk van. Vezetője Balisor dan 
Thefnar. Ötfős egységekben járőröznek, 
felszerelésük láncing vagy félvért. 
Fegyverzetük a hosszúkard és a 
csatabárd/buzogány, közepes pajzzsal. A 
lovagi taktikát részesítik előnyben, az 
egyéni harcban jobban képzettek, mint 
alakzatban. Általában minden egységet 
kísér egy számszeríjász, de az őrségben 
nekik külön egységeik is vannak.  

A külső őrség létszáma mintegy 
három-háromszázötven fő. Ők nem a város 
lakói, hanem jobbára külső falvakból, és a 
környékről toborozzák őket, amolyan 
zsoldos csapat jellegűek. Bár a város szélén 
áll a laktanyájuk, nemigen alkalmazzák 
őket odabent, sőt, gyakran töltik idejüket a 
határon kiképzéssel, építkezésekkel. 
Gyakori vendégnek számítanak Garadur új 
várában is, és mára több, húsz-egynéhány 
főt befogadó, jól védhet őrtornyot és 
menedékházat építettek ki az akdauri határ 
mentén. 

A közbiztonság Laorganban jónak 
számít. A város zárt, rendezett, szinte 
mindenki dolgozik, a Pyarroni 
Államszövetség nem kevés pénzt és 
energiát áldoz arra, hogy ez így legyen. A 
szervezett alvilág gyakorlatilag nem létezik, 

a kisebb közösségek pedig kizárják soraikból a 
bűnözőket. A dúlás után a hegyekben megjelent 
több, ideig-óráig fennálló útonálló rabló- és 
fosztogató csoport, de ezeket a város megerősödő 
erői fokozatosan felszámolták.  

Épületek 
Laorgan épületei kőből készülnek, zömmel a 

helyben bányászott terméskövet használják építési 
célokra. A tetőzet fából készül, és igen gyakori a 
tartós pala alkalmazása. Érdemes a nagyszámú hidat 
is megemlíteni az épületek között, ahány, annyi féle, 
némelyik külön erőd, a megfigyelőtornyaival. Ezek 
anyaga is kő, csak a kisebb hidak, vagy az ideiglenes 
hidak épülnek fából. Nem véletlen, hogy a híd 
helyettesíti a sisakot az akdauri heraldika pajzsainak 
tetején. 

A város legnagyobb, és legimpozánsabb 
épülete Krad temploma. A hattornyú, kétkupolás, 
márvánnyal díszített, új-pyarroni stílusban épült 
épület a város főterén áll, és a dúlás után teljesen 
újra kellett építeni, a pyarroniak nemkülönben a 
ragan származású helyiek makacsságára jellemző, 
hogy teljesen a régi helyére emelték és újabban a 
Fekete Arc templomaként emlegetik. Psz. 3713-
ban kezdődött el a laorgani Aranymérleg Dreina-
rendház építése, ami az Aranyúrnő gazdasági 
irányzatának egyik akdauri központjává kezdi kinőni 
magát, pénzváltóival, gazdasági tanácsadóival, 
szerződési hivatalával és gazdasági törvénytárával is 
szolgálva a helyi kereskedelmet és a tisztes 
gyarapodást. A város többi négy kisebb temploma – 
inkább szentélye – (Dreina, Ellana, Gilron és 
Darton) mellett található még egy kisebb Krad-
szentély is Laorganban, és Kradnak szentelték a 
városi levéltárat is. Szintén Krad papjai oktatnak 
abban a kis iskolában, ahol a helyiek tanulhatnak az 
általános tudományok közül.  

Neves épület még a városgyűlések háza is, 
mely a tanácsterem mellett számos hivatali irodának 
is helyet ad. Szintén nevezetes a felújított fürdőház, 
és a város jelentősebb épületei közt kell megemlíteni 
a három nemesház helyi udvarházát is.  

Az épületek között kell megemlíteni a főtéren 
álló, kétembernyi magas bronzból készült ismeretlen 
paplovag szobrát. A paplovag, a legendák szerint az 
egyik kráni hadjárat hőse, egy gyermekfejnyi 
nagyságú hegyikristályt tart a feje felett. A kristályt 
a dúláskor sikerült kimenekíteni a városból – 
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egészen pontosan még időben ellopta valaki... – de 
mára visszakerült a helyére. A kristály mágikusan 
nem tiszta, de, bár homályos is, értéke így is vagy 50 
arany körüli lehet.  

Bár nem tartozik szorosan a városhoz, kötődik 
hozzá Garadur helyreállított vára, és a hozzá 
kapcsolódó, kicsi szerzetesrend kolostora is. 

Fogadók 
A város egyetlen említésre méltó fogadója a 

Kék Fenyő fogadó. Az egyszintes, faépítésű fogadó 
állítólag egy kék levelű fenyő köré épült, a fogadó 
kör alakú, központi csarnokában és a tetőn ma is ott 
a helye, ám a dúlás során odaveszett. Vannak, akik 
szerint már sokkal korábban eltűnt a fa a helyéről, 
mindenesetre – állítólag kalandozók közbenjárására 
– a régi fa helyére egy újat ültettek, ami jelenleg 
éppen, hogy elérte a tetőt, törzse pedig még alig 
vastagabb egy elf férfikarnál. 

A fogadó átlagos árakkal, házias hangulattal és 
finom ételekkel várja a kevés számú átutazó 
vendéget, az egyházi követek a templomokban, a 
Kránba készülő kalandozók inkább a vadonban vagy 
a katonai táborokban szállnak meg. A fogadós a 
korábbi, óriásfattya Naumm lánya, Gerla, aki atyja 
„szépségét”, átlagos termetet ám kiváló eszet, és 
persze a jól menő fogadót örökölte.  

Érdemes szólni a menedékházakról. A 
hegyekben több helyen található kisebb, faépítésű 
menedékház, melyet az erdőjárók használnak, ha 
éppen épségben van. Természetesen ezeket rabolják 
ki, támadják meg leggyakrabban, Akdaurban mégis 

sok van belőlük, hiszen a hegyekben ragadtak 
számára mindig jól jön a menedék hol az eső, 
hol a hó és hideg elől. Mára több is 
megtalálható a laorgani külső őrség tornyaiból 
is, ezek kőépítésűek, katonai jellegüknél fogva 
jól védhetők, vastag, vasalt kapuik mögött 
pedig szívesen látják a tisztességesnek látszó 
utazókat is.  

Rendek 
Laorgan uralkodó rendje Krad akdauri 

egyháza, ami egy kiterjedt klán módjára uralja 
az élet fontosabb területeit, noha az utóbbi 
időben – állítólag a Szent Város terveinek 
megfelelően – egyre vastagabb gyökeret ereszt 
Dreina militáns, lankonti rendje is, egyre több 
területen megtörve Krad híveinek 
egyeduralmát. Szervezett alvilágról nem 
beszélhetünk. Az embereket, és családjaikat 
még a céhek szerezik kisebb egységekbe, ennek 
okán az akdauriak zöme jóravaló, fegyelmezett 
ember. 

Nemesi házak 
Laorgan városában jelenleg három 

nemesi ház székel, bár egyikük sem az a 
megszokott fajta kékvérű család. Akdaurban a 
nemesek csupán kiváltságokat kapnak, nincs 
akkora hatalmuk, mivel a papság irányít – bár 
ez a két réteg gyakran fonódik egybe. 

 
Fsz. Név Eredet Vallás Politika Gazdaság 

1 din Welos Pyarroni Krad Krad-hű, egység- párti Katonaság 
2 dan Ocraln Pyarroni Krad, Gilron Pyarron hű - semleges Bányászat 

3 dan Thefnar Pyarroni Dreina Dreina-hű, felosztás-párti Katonaság, 
kereskedelem 
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1. din Welos-ház 
 
Eredet: pyarroni 
Vallás: Krad 
Politika: Krad-hű, egység-párti  
Gazdaság: Katonaság 
Családfő: Logor din Welos (50) 

A din Welos-ház pyarroni eredetű 
akdauri pap-nemesi család. Psz. 1450 
környékén kaptak nemesi címet, amikor 
Akdaur területére települtek.  

Nagy szerepük volt a mesterséges 
állam megalapításának előkészítésében, és a 
mai napig aktív szerepet vállalnak a Krad-
egyház katonai politikájában is. A család 
kevés birtokkal, de sok egyházi juttatással 
rendelkezik, adóbeszedési joggal bír 
Akdaur középső részén. Hagyományosan 
ellátja valamelyik erőd parancsnokságát, 
így bár nemesként nincs akkora 
beleszólásuk az ország ügyeibe, 
várkapitányként van. A jog nem örökletes 
és automatikus, volt már, amikor egyik 
várban sem volt vezető szerepük, és volt, 
amikor a négy akdauri várból három (!) is 
din Welos parancsnokság alatt állt. A ház 
Krad vallásának hű követője, ami azt illeti, 
még a Szent Város ügyeinél is előbbre 
helyezi az egyház érdekeit. Mivel nemesi 
címét is az egyháztól kapta, ez érthető. A 
család az eredeti eszmények szerinti, 
egységes Akdaur elkötelezett híve. 

A din Welos-ház jó kapcsolatot ápol a 

környék hatalmaival, ám a Laorganban új Thefnar 
családdal sok pontban ütköznek érdekeik.  

A családfő az 50 esztendős Logor din Welos, 
aki bátyja eltűnésével vált örökössé, és Psz. 3694-
ben vette át a család vezetését. Atyja, aki mára 
átadta Arrnuhdur parancsnokságát, továbbra is ott 
szolgál tanácsadóként. Mára tapasztalt lovag, hithű 
paplovag, jó vezető, a nemesi kör megbecsült tagja 
és az óriások társadalmának szakértője, emellett a 
laorgani külső őrség parancsnoka is. Első feleségétől 
egy fia és egy lánya született, Umborr kevésbé 
sikeres Krad-lovagként szolgál Linadurben, míg 
Arransa egy nor-sedai nemeshez ment feleségül. 
Második felesége az edorli Zatna, aki szintén két 
gyermekkel ajándékozta meg, Darvas (15) apród 
Garadurban, míg Dorenni Lar-Dorban tanul.      

A ház címere akdauri pajzson, négyelt osztás 
középmezőjében kék alapon Krad aranyköre, a jobb 
pajzsfő és bal pajzsláb kékkel és arannyal ötször 
hasított, az ellentétes mezőkben bíbor alapon ezüst 
kakasfej. A pajzsot kék-ezüst palást öleli, rajta az 
akdauri híd, sisakdísze egy barna szarvas. A pajzs 
alatt kék-ezüst szalagon a ház jelmondata: „Krad 
fényében, töretlenül!”.  

A din Welos-ház eddig kidolgozott családfája: 
 
Psz. 3627–3681 Urham din Welos (54). 

felesége (Psz. 3643.) Ervella din 
Rotteyl (Psz. 3627/3643–3701) (74) 

első fia Damol din Welos 
Psz. 3643/3681–3694/– Damol din Welos 

(74–) 
felesége (Psz. 3660) Miriol Detthas 

(Psz. 3641–3708) (67) 
első fia  Terrd din Welos (Psz. 

3661/?–3701/–) (56–?) 
második fia Logor din Welos 
első lány  Rille din Welos (Psz. 

3668.) (49–) 
második lánya (Psz. 3672.) Sayena 

din Welos (Psz. 3672–3699) (27) 
Psz. 3667/3694– Logor din Welos (50–) 

felesége (Psz. 3692) Luciella de 
Vyannas (Psz. 3675/3692–3696) (21)  

első fia (Psz. 3693.) Umborr din 
Welos (24–) 

első lánya (Psz. 3696.) Arransa 
Kithil din Welos (21–) 
második felesége (Psz. 3699.) Zatna din 

Medriass (Psz. 3677/3699–) (40–) 
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második fia (Psz. 3702.) Darvas 
din Welos (15–) 

második lánya (Psz. 3706.) 
Dorenni din Welos (11–) 

 
2. dan Ocraln-ház 
 
Eredet: pyarroni 
Vallás: Krad 
Politika: Pyarron hű, semleges 
Gazdaság: Bányászat 
Családfő: Luner dan Ocraln (39)  

Ó-pyarroni eredetű kisnemesi család. A Psz. 
1100 körül hagyták hátra a Szent Várost, és a 
lehetőségeket hajszolva érkeztek meg a mai Akdaur 
területére.  

Bányászattal foglalkoztak, hamar 
megszerezték itt is a vezető szerepet. Különösen sok 
munkát végeztek, amikor Pyarron a nagy 
alagútépítkezéseket elkezdte. Akkoriban befolyással 
bírtak az alagútfúró klánban is, mára csupán a 
bányász céh vezetői. Nem csak előjogokat 
gyakorolnak, maguk is hagyományos bányászok, a 
család hagyománya a föld alá parancsol hosszabb-
rövidebb időre minden fiút. Bevételeinek nagy része 
is a bányászati jogokból, és azok bérbe adásából, 
részesedésből származik, ami a Dúlás alatt, lévén, a 
munka megállt, megcsappant. Igen sokat költöttek a 
hidak minél hamarabbi helyreállítására, hogy a 
bányák ismét könnyen elérhetőek legyenek, a 
termelés alig másfél éve állt vissza a régi 
kerékvágásba. A ház Pyarron hű politikát folytat, 
Krad tanai mellett Gilron tanításait követik. 

A ház jó viszont tart fenn a környék házaival. 
A család feje a 39 esztendős Lunar dan Ocraln, 

aki Psz. 3713-ban vette át atyjától a család vezetését. 
Gyenge testalkatú, a csákányt nehezen bírja 
munkára, ám kiváló szervező, az újjáépítésekkel 
növelte a család bevételeit, bár ez sem oldotta fel 
konfliktusait atyjával. Felesége a gyönyörű Norenna, 
egykor helyi Ellana papnő, aki két egészséges 
leánnyal ajándékozta meg, Grettee 16, míg húga 
Amira 12 éves.  

A dan Ocraln-ház vezeti jelenleg a bányászok 
céhét és számos monopóliumot is szerzett, nem csak 
Akdaur területén.  

A ház címere akdauri pajzson, zöld alapon 
farkasfej ezüstben és sarló aranyban, a pajzsot zöld 
és fakózöld palást öleli, rajta az akdauri híd, 

sisakdísze arany kórónövény. A pajzs alatt 
arany szalagon a ház jelmondata: „Az igazak 
egyenesen járnak!”.  

 
 
A dan Ocraln-ház eddig kidolgozott 

családfája: 
 
Psz. 3656–3713/? Soranor dan Ocraln 

(61–). 
első felesége (Psz. 3681.) Meliond 

din Restakkar (Psz. 3662/3681–) (36–) 
második felesége (Psz. 3679.) 

Anhia Belindsar (Psz. 3655/3679–) (62–
) 

első fia  Luner dan Ocraln.  
második fia  Tiglat dan 

Ocraln (Psz. 3680–) (37–) 
Psz. 3678/3713– Luner dan Ocraln (39–

) 
felesége (Psz. 3701.) Norenna 

Tisseil (Psz. 3683/3701–) (34–) 
első lánya  Grettee dan 

Ocraln (Psz. 3701–) (16–) 
második lánya  Amira dan 

Ocraln (Psz. 3705–) (12–) 
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3. dan Thefnar-ház 
 
Eredet: pyarroni 
Vallás: Krad 
Politika: Dreina-hű, felosztás-párti 
Gazdaság: Katonaság, kereskedelem  
Családfő: Adral dan Thefnar (63) 

Ó-pyarroni eredetű kisnemesi család. 
A Psz. 3694-ben vezényli őket a lankonti 
Vastenyerek rend Laorganba, hogy a dúlás 
után megnövekedett befolyásukat több 
helyre is kiterjesszék. Befolyásukat 
fokozatosan növelték és érvényesítették 
Akdaurban, megelőzve más házakat, ezzel 
bizonyítva hogy a Szent Város is az 
oldalukon áll. Psz. 3712-ben Estidor dan 
Thefnart nevezték ki az újjáépített Garadur 
parancsnokának, Psz. 3713-ban pedig 
megkezdték Laorganban az Aranymérleg 
Dreina-rendház építését is. 

A család a katonáskodás – 
pontosabban Dreina Vastenyerek 
lovagrendjének szolgálata – mellett 
kereskedelmi kapcsolataiból él. Kiváló 
érzékkel találják meg a támogatásra 
érdemes céheket, kereskedőket és 
mestereket. Szokásuk – egyes nézetek miatt 
éppen ezért (is) kellett elhagyniuk Lankont 
városát –, hogy a politikai viszonyokat 
olyanná alakítsák maguk körül, ami az ő 
gyarapodásuknak kedvez. Nem csoda, hogy 
a ház hamar az egyik élharcosa lett az 
akdauri felosztás-párti nemesek ügyének. A 
Thefnar család hagyományosan Pyarron 
vallását követi, és szorosan kapcsolódnak 
Dreina tanaihoz, a gazdasági és a militáns 
rend-központú nézetekhez.  

Tevékenységéből, nézeteiből, de még 
Laorganba kerülésének körülményeiből is 
adódik, hogy összeütközésbe került a 
régebb óta Laorganban élő, és Krad 
elsőségét támogató családokkal, elsősorban 
a din Welos-házzal. 

 

 
A Thefnar család feje az öreg Adral dan 

Thefnar (63), a Vastenyerek rend paplovagja. Fiait 
igyekszik a legmegfelelőbb pozícióba juttatni, ennek 
köszönhető hogy Estidort (33) Psz. 3712-ben 
Garadur parancsnokává, míg Balisort (29) a laorgani 
belső őrség parancsnokává sikerült tenni. A 
legkisebb fiú, Termon (21) apródként szolgál 
Mooladurban.  

A Thefnar-ház címere felezett akdauri pajzson 
a jobb fél a család vörös-arany színeivel nyolcszor 
vágott mezőben a lankonti Vastenyerek lovagrend 
acélszín páncélkesztyűje – az örökös lovagrendi 
tagság jele –, a bal félben kék alapon arany olajág. A 
pajzsot vörös-kék palást öleli, rajta az akdauri híd, 
sisakdísze egy arany keselyűláb markolta alma 
vörösben, levelekkel. A címer alatt arany-vörös 
szalagon a család jelmondata: „Mindenre készen!”. 

A dan Thefnar-ház eddig kidolgozott 
családfája:  

 
Psz. 3654–3717– Ardal dan Thefnar (63–). 

felesége (Psz. 3674) Lucillye din 
Artionul-Sennur (Psz. 3657/3674–) (60–) 

első fia Estidor dan Thefnar 
(Psz.3684/3712–) (33–). 
második fia Balisor dan Thefnar 
(Psz. 3688–) (29–). 
lánya Sellyra dan Thefnar (Psz. 

3694-) (23-) 
harmadik fia Termon dan 

Thefnar (Psz. 3696-) (21–) 
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