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TTaaggrreeoosszz  TTöörrttéénneellmmee  

CCíímmsszzaavvaakkbbaann  
 

Pyarron elıtt: nomád törzsek uralta vidék 

Pyarron szerint XXXI. század eleje: Shadon meg kívánja vetni lábát a külvilágban, expedíciót küld ki 
felderítésre és telepedésre. 

Pyarron szerint XXXI. század közepe: a shadoni expedíció megtelepszik ezen a vidéken, birtokába véve 
egy határozatlan méretı területet. Kicsi kis várost alapítanak, neve Tagreoszon. A város rohamosan épül, 
masszív vastag kıfalak, kıépületek nınek a semmibıl, de a város lakossága kicsiny még. 

Pyarron szerint XXXI. század vége: a kiszorított nomádok nagy erıket győjtve beveszik a gyengécske 
Tagreoszon várost, a hittérítı népet mind egy szálig megölik, a kıbıl épített várost nem rombolják le, 
hanem betelepítik. 

Pyarron szerint XXXII. század közepe: Shadon megtorló válasza egy emberöltıvel késıbb érkezik, 
Domvik lovagjai és shadoni katonák véres szent háborút hirdetnek a várost elfoglalt nomád törzsek ellen. 
Csupán két év alatt a várost kipucolják, nem kegyelmeznek a nomádoknak. A várost visszafoglalják. 

Pyarron szerint XXXII. század közepe: A város visszafoglalása után az ott állomásozó sereg egy 
természeti katasztrófa áldozatai lesznek, földrengés, és a város mellett lévı hegy leomlik, maga alá 
temetve a várost. Kevés a túlélı, azok sem jutnak el Shadonig. 

Pyarron szerint XXXII. század vége: Új expedíció, ezúttal nagyobb és jobban megerısített. A helyszínre 
érve immár egy meghatározott, kijelölt területet neveznek ki magukénak, és betelepítik. Megkezdıdik a 
vidék civilizálása, utak építése, a hitterjesztés. Hivatalosan megalapítják Tagreosz városállamot, mely 
beilleszkedik a Déli Városállamok közé, de valójában Shadon egy külsı tartományának, Shadon elsı, 
külvilágban kitőzött zászlajának tekintik. 

Pyarron szerint 3199: A város születésének hivatalos idıpontja. Ekkor érkezik uralkodója, egy Shadonból 
származó nemesi család, akik itt hercegi rangra emelkednek. A város minden lakója Shadonból ide 
telepített ember. 

Pyarron szerint XXXIII.-XXXIV. század: Tagreosz társadalmának kialakulása, a város kiépülése, 
megerısödése. A kereskedelem megindul a szomszédos városállamokkal, illetve kialakulnak a politikai 
viszonyok. 

Pyarron szerint XXXV. század közepe: háború egy szomszédos tartománnyal kereskedelmi okok miatt, 
két évtized után Tagreosz kerül ki gyıztesen, bár sok sebbıl vérzın. A politikai helyzet stabilizálódik, 
Tagreosz városa is kénytelen kompromisszumokat kötni. 

Pyarron szerint XXXVI. század: Tagreosz városállam felgyógyul sebeibıl, és újfent megerısödik. A 
népesség ekkor már nem tiszta shadoni, keveredik a környezı népekkel. Csak a nemesek vigyáznak a 
shadoni vérvonalra. 

Pyarron szerint XXXVII. század: A városállam immár szilárd, kiforrott lábakon áll. A társadalom, a vallás, 
a közélet, a törvénykezés mind-mind követi a shadoni minta alapjait, de semmiben sem ugyanolyan, a 
túlélés érdekében kénytelen volt alkalmazkodni a környezethez. A kereskedelem jónak mondható, bár 
nem kiemelkedı, de a gazdaság és a haderı erıs. 
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AA  VVáárroossrróóll  
Elsı pillantásra 

Tagreoszt megközelítve már mérföldekrıl látszik a városból kiemelkedı, erıt sugárzó katedrális, s a 
nyugalmat, kényelmet kínáló városfalak biztonsága. A kapuhoz érve városırség a várhatónál udvariasabb, 
de kötöttebb, szigorúbb is. Belépve a falak közé, az újonnan érkezett látogatót kedvesség és életvidámság 
fogadja. Az köznép nyitott és közvetlen. A gyerekek együtt játszanak az utcán, s elıfordul, hogy dolgozó 
szüleik helyett egy városır figyel rájuk. Már elsı pillantásra is a város közbiztonsága furcsán jónak tőnik, s a 
népség élettel telinek. Az utcán járkáló emberek igen ritkán hordanak fegyvert, csak a városırség és néhány 
– láthatóan nem idevalósi – személy visel ilyet oldalán. 

Koldusokat nem lát az ember sehol, s igen meglepıdik, amikor az Utazók Negyedébe érkezvén mégis csak 
lát néhányat közülük. Mikor egy nemes vonul át az úton kíséretével, a nép azonnal utat nyit neki. Hasonló a 
fogadtatása a Hétarcú szolgáinak. 

Ha a várost egy madár szemével látná az utazó, igencsak meglepıdne: se kívülrıl, se belülrıl nem látszik 
a város egy nagy érdekessége: tökéletes négyzet alapú az építése. Négy negyedre osztott, de ezen negyedek 
mérete nem egyezik. A legnagyobb a Polgárok Kerülete, a legtöbb ember a városból itt él. Méretben nem 
sokkal marad el mögötte a Nemesek Kerülete, annak ellenére, hogy a legkevesebb ember pedig ebben a 
negyedben lakik. Nagy, nemesi birtokokból álló negyed, az ember két kezén meg tudná számolni hány lakó-
épület van itt. A másik két negyed: a Hit, és az Utazók Kerülete nagyjából ugyanakkora, de elhelyezkedésük 
és felépítésük nagyban különbözik. A Hit Kerületének egy részét a temetı foglalja el, egy másik nagy 
darabot Domvik rendháza és kolostora farag le belıle. A megmaradt részek közepén a Hétarcú katedrálisa, s 
elıtte Tagreosz legnagyobb tere fekszik el, melynek neve nem véletlenül lett Fıtér. Ettıl nem messze 
található a híres Krónikás, mely hírnevében nem, csak méretében van a katedrális alá rendelve. A 
legkülönösebb negyed mégis az Utazók Kerülete, kilógó színfolt Tagreosz rendezettségébıl. Az itt 
megfordulók nagy része nem helyi születéső, rájuk más törvények is vonatkoznak. 

Elhelyezkedés 

Déli Városállamok, dél-keleti, Shadon-közeli régió. Viadomo-tól nem messze, a Dúlást a helyezkedése 
miatt elkerülte. 

Címer 

A város címere pajzs alapú. A háttérben egy zöldes-barna domb, az elıtérben pedig hét aranyjogar van 
ábrázolva. Természetesen a shadoni gyökerekre és a Hétarcúra utal. 

Idıjárás 

Alapvetıen meleg idıjárásfajta, de szerencsés a város a terület és az éghajlat szempontjából. Nincs túl 
közel az esıs vidékhez, és elég délre van tıle ahhoz, hogy ne legyen kibírhatatlan a nyári meleg. Az idıjárás 
a meleg évszakokban kellemesen meleg, de nem száraz és forró, köszönhetı ez az idınkénti bı esınek is 
(ami a földmővelésnek is kedvez). Télen az idı hővös, de nem fagyos, a helyben születettek nem ismerik a 
havat. 

Lakosság 

Tagreoszban háromféle nép van megkülönböztetve: a tisztavérő shadoni, a shadoni kevertvérő helyiek, és 
az egyéb nép (átutazók, kereskedık). A magát tisztán shadoninak mondható emberek büszkék 
származásukra, bár csak emiatt semmilyen kiváltságos joguk nincsen. 

A tiszta vérvonalúak nagyrészt az uralkodócsaládból, a nemesekbıl, és Domvik szolgáiból állnak. İk 
vannak a legkevesebben a városban, számuk nem haladja meg kétszázat (uralkodócsalád 8 fı, nemesi 
családok 50 fı, Domvik szolgái 110-120 fı, egyéb kb. 20 fı). 

Nem nézik le a kevertvérő népet, magukénak vallják ıket szintén. Velük szemben a legtöbb fıt a kevert 
helyi nép számlálja, a polgárok több mint háromezren vannak. Büszkék a származásukra, büszkék a 
hagyományokra, de nem csak az ıshazából hozottakra, hanem az általuk teremtettekre is. Meglepı módon a 
nem idevalósiak is általában sokan vannak, ezek az átutazók és a kereskedık. Átlagosan három-négyszáz fı 
körül mozog a létszámuk, de híres ünnepekkor, karneválokkor számuk meghaladja az nyolc-kilencszáz fıt 
is. 
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Közbiztonság 

A város közbiztonsága kiemelkedı. A polgároknak nem kell félve menniük haza, ha sokáig maradnak ki, 
és a kereskedık sem aggódnak a portékák meglovasítása miatt. Mindez két dolognak köszönhetı: az 
erıskező városırségnek, és a helyiek rendszeretı mentalitásának. Az utóbbi évtizedekben, mikor nagyobb 
törvényszegés történt, szinte sosem a helyiek követték el, hanem átutazók. A városırség mindig idıben 
cselekedett, és szinte kivétel nélkül idıben rakott rendet. A törvényszegık eseteibıl gyakran példát 
statuálnak, ezzel is terjesztve a városállam környékén, hogy itt nem érdemes bőnt elkövetni. 

Nem utolsósorban a közbiztonság a shadoni Inkvizíció titkos kihelyezettségének is köszönhetı. Ez a 
néhány ember elsısorban az egyházat és a városırséget ellenırzi, tehát a rendszer mőködését biztosítja. 

Háború esetén a városfal megbízhatóan vastag és erıs, egy komolyabb ostromot is elbírna egy jó darabig. 
Tagreosz továbbá rendelkezik katapultokkal és ballistákkal, de ezek békeidıben nincsenek kiállítva a 
falakra. 

A városban tiltott a mágiahasználat (lásd Törvények c. résznél), erre külön odafigyelnek. Egyes helyeken 
mágiaérzékelık vannak, a legvédettebb helyek pedig manacsapdákkal vannak felszerelve. Mindezek 
létezése és helye természetesen a legnagyobb titokban van. 

Városırség 

A városırség körülbelül háromszáz embert számlál. Felépítése: 20 fı a vezetıség, a magas rangú tisztek 
száma, körülbelül 80-100 az újonc-ıröké, 100 körül mozog a már bejáratott, rutinosabb ırök száma, és több 
mint félszázan vannak az idısebb, veterán városırök, kik már több évtizede vannak a szakmában. 

A városırség központi épülete az Utazók negyedében van, ugyanis a tapasztalatok szerint ott szokott a 
legtöbb gond lenni. Kihelyezett ırposztok vannak minden városkapunál, és mindegyik városnegyed 
határánál. Ezen kívül egyszerre három, egyenként 5 fıs ırjáratok tesznek köröket a városban. Ezek az 
ırjáratok úgy vannak összeállítva, hogy mindig legyen benne újonc, és veterán is, hogy a fiatalok tanuljanak 
az idısebbektıl.  

 
A városırséghez tartozik még névleg, de tulajdonképpen tılük függetlenül mőködik a Nemesi negyed elit 

ırsége, a Fehér Gárda. Ez az ırség 50-55 fıbıl áll, és feladatuk a nemesek kerületének vigyázása. Ennek a 
csoportnak külön központja van, ami a mőködési kerületükben található, és másfajta, komolyabb kiképzést 
is kapnak. Ruhájuk, fegyverzetük szintén különbözik a normál városırökétıl. 

A városırség, ha mágiahasználó ellen vonul ki, mindig kap támogatást Domvik-papok vagy –lovagok 
képében. Ezen kívül a városırség központjában kutyákat is nevelnek és 

 képeznek ki. A Shadonban honos Aeternam-fajta nem harci kutya, hanem kistestő, mozgékony, okos, 
nyomkövetı kutya. A városırségnek csupán hat kiképzett kutyája van, ezeket különlegesebb esetekben 
szokták bevetni, mert az emberi szem elıl még el lehet rejtőzni, de a kutyák orra elıl nem nagyon. Sokszor 
segítettek már tolvajok megtalálásában. 

Városırség felszerelése: világosbarna alsóruházat, világoskék ing, és mélykék mellény, mely Tagreosz 
címerét viseli. A veteránok mélykék köpenyt is viselnek. A katonák tapasztalatát a mellény gombjai 
szimbolizálják. A rézgombok arra utalnak, hogy a katona még újonc. Az ezüstgombokat 6 évi szolgálattal 
lehet kiérdemelni. Az aranygombokat a veteránok viselik, akik legalább két évtizede tagjai a városırségnek. 
Ezek nem rangjelzések, csak tiszteletbeli szimbólumok. Kötelezı alapfelszerelésük a tır, ennek kiegészítıje 
hosszúkard vagy kézi számszeríj. 

A Fehér Gárda öltözete: világos színő, gyakran fehér alsóruházat, fehér ing, fekete mellény. Náluk 
nincsenek tiszteletbeli jelölések a tapasztaltságra utalva. Mindannyian kétkezes vívók, bal oldalukon rövid-, 
jobb oldalukon hosszúkard, de egyesek kiváló számszeríjászok. 

Különleges esetekben, például ellenséges mágiahasználók ellen a városırséget megfelelı erıkkel 
támogatják az egyház tagjai. Van egy másfél tucat tagú, ilyen esetekre kiképzett Domvik lovagokból és -
papokból álló csoportjuk. 

Alvilág 

Yneven azon kevés városok közé tartozik Tagreosz, ahol nincs jelen aktív alvilág. Nincs tolvajklán, nincs 
fejvadászklán, ki rettegésben tartaná a várost, kik a polgároktól és a kereskedıktıl védelmi adót szednének, 
stb. 

A városırség és a város vezetıi mindig is nagyon figyeltek erre, és a törvények rendkívül szigorúak. Több 
kisebb klán próbálta megvetni a lábát, a legügyesebbnek másfél évig sikerült. De végül mindet kiirtották 
gyökerestül. Ilyen tekintetben a város nem ismer kegyelmet. Köszönhetı ez a város alapelveihez 
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ragaszkodó, megalkuvást nem tőrı polgároknak szintúgy, mint a várost vezetı nemeseknek és az erıskező 
városırségnek. 

Egyetlen közösség képviselteti csak magát évek óta – természetesen titokban -, a Szürkecsuklyások 
testvérisége. Az is csak azért, mert passzívak, csupán egyetlen megfigyelıjük van a városban, aki rendkívül 
jól játssza szerepét: A Kócos Királyfi fogadósnıje. 

Mágiavédelem 

Mint késıbb majd a törvényekbıl kiderül, Tagreosz városában tiltott a mágiahasználat. Ezekre igencsak 
figyelnek a városırök, mert a hitetlen mágiahasználókat a legnagyobb szigorral büntetik. A veterán 
városırök már mágiaismereti kiképzést is kaptak. A város törvényei szerint csak Domvik szolgáinak van 
joguk mágiát alkalmazni, illetve azoknak, akik a városi tanácstól engedélyt kaptak. 

Egyes helyen mágiaérzékelı rúnák vannak elrejtve a városban. Ezek a rúnák 50 méteres körzetben 
érzékelik, ha a manaháló változik körülöttük. A városban 11 ilyen rúna van, ezek az alábbi helyeken vannak 
elrejtve: 

- egy az Astercus-palotában (Nemesek kerülete) 
- egy a Piac-sétány közepén (Polgárok kerülete) 
- egy a Piactéren (Utazók kerülete) 
- kettı az Utazók Kerületében: egyik a Kócos Királyfi fogadó mellett, a másik a Szent 

Arához címzett taverna mellett (tehát ezek a fogadók a hatáskörzetébe tartoznak) 

- egy a Nemesek kerületének bejáratánál 
- egy a Krónikásban (Hit kerülete) 
- egy-egy mind a négy városkapunál 

 
Öltözködés 

Az idıjárásból következıen a ruházkodás vékony, még télen sem vesznek bundát, csak rétegesebben 
öltözködnek. Fiatalemberek között dívik a térdnadrág viselete, nık körében az átlagosnál rövidebb szoknya 
(értsd: térd alá érı) is megengedett. A vékony ing örök sláger a férfiaknál, kinek egyszerőbb, kinek 
díszesebb, sújtásokkal, kinek selyembıl, kinek egyszerőbb ruhaanyagból. 

Divatban követik ugyan a shadoni kultuszt, fıleg a nemesség, bár általában egy-másfél éves késéssel. Az 
idısebbek a konzervatívabb barna, szürke, fekete színekbıl válogatja ruházatát, a fiatalok kedvelik a színes, 
feltőnıbb viseletet, bár túlzásba nem esnek. Félre nem értendı, nem viselnek tarkabarka ruházatot, az már 
igen feltőnınek számít, ha valaki fekete nadrághoz vörös mellényt vagy inget vesz fel. 

Ezekbıl az öltözködési stílusokból messze kilógnak Domvik szolgái, ıket messzirıl meg lehet ismerni 
egyéni ruhájukról. A (Benignus-rendi) szerzetesek földbarna csuhát viselnek, és gyakorta hosszúbottal 
mászkálnak, Domvik felavatott papjai pedig általában fehér csuhát és köpenyt viselnek, a csuhán kívül 
pedig nyíltan viselik hosszú aranyláncon lógó szent Domvik-jelképet. 

Kereskedelem 

A városon kívüli falvak megtermelik a mindennapi élethez szükséges dolgokat, az alapvetı élelmiszert és 
nyersanyagokat. Nincs gond így a gabonafélékkel, húsfélékkel és zöldségekkel. Élelmiszerbıl a helyben nem 
termı gyümölcsök, nem beszerezhetı fıszerek, borok és ételkülönlegességek vannak importlistán. 

Posztó és még sok egyszerőbb ruhaanyag is készül helyben, de a különlegesebb selymek, bırök behozott, 
komoly luxuscikkeknek számítanak, áruk az aranyéval vetekszik. Ezek megmunkálása már szintén helyben 
történik, a város jó cipészekkel, bırkikészítıkkel és szabókkal büszkélkedhet. 

A városállam a környék kisebbfajta monopóliumát tartja fenn a fémkereskedésben, ugyanis szerencsés az 
elhelyezkedése: két, évszázadok óta mőködı aranybányája, és egy frissen felfedezett vas- és rézlelı helye 
van. A városnak ezért kiváló fémmegmunkálása alakítódott ki, különösen az utóbbi évtizedekben. Sok 
kereskedı a szomszédos városállamokból idejár, hogy itt kovácsoltassa meg magának eszközeit. 

Vallás 

Tagreosz államvallása a Domvik-hit. Ez nem csak hivatalosan van így, hanem a helyi lakosság teljes 
egészében a Hétarcú híve. Ez egyaránt köszönhetı a népesség erıs ragaszkodásának az anyaországhoz, és a 
Domvik-egyház erıs jelenlétének a városban. A polgárok körében Domvik vallása inkább hagyomány, mint 
hit. Domvik szolgái és a nemesek azonban nem engedik kicsúszni a dolgot a kezükbıl, fenntartják a polgár 
vallásosságát a Hétarcú felé. 
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Egyik fontos példája Tagreosznak az alkalmazkodás felé a vallási nyitottság. A városállam elismeri és 
elfogadja a többi vallások többségét, és megengedi az átutazóknak, hogy saját vallásukat gyakorolják, míg 
nem nyíltan teszik ezt, és míg nem ütközik gyökeresen Domvik tanításaival. A Ranagol-hitet és egyéb, 
általuk gonosznak és sötétnek nevezett vallásokat tiltják, és gyakorlóit nyilvános máglyahalálra ítélik. Az 
idegen vallások nyilvános gyakorlása tiltott és büntetett, terjesztése még komolyabb következményeket von 
maga után. 

Idıszámítás 

A városállam a shadoni idıszámítást alkalmazza. Az évek számlálása megegyezik a pyarronival, de az 
órák elnevezése sajátos. Íme: 

1. Exterminus 
2. Vér 
3. Bosszú 
4. A Vörös Hold órája 
5. Napkelte 
6. Az Élet Teremtıjének órája 
7. A Gyógyító órája 
8. Sietség 
9. Szélfúvás 
10. A Tanító órája 

11. A Hit Védelmezıjének órája 
12. Napközép 
13. A Jóság Forrásának órája 
14. Szeretet 
15. Küzdelem 
16. Templom 
17. Félhomály 
18. A Kék Hold órája 
19. Eretnekek Ostorának órája 
20. Fekete Angyal órája 

 

Törvények 

A város alapvetı törvénykezési felfogása Shadon mintáját követi, ám ebben is sokat módosult. Követi a 
„szemet szemért, fogat fogért” felfogás erısített változatát, ám egyes dolgokban engedékenyebb, kevésbé 
konzervatív. 

Az alapvetı vallással kapcsolatos törvények: 
- Domvik gyalázása huszonöt botütést, tagadása 3 nap fogdát érdemel. 
- Ranagolita, Tharr, és egyéb sötét vallások gyakorlása máglyahalált érdemel. 
- Domvik tanaival nem gyökeresen ellentétes vallás szabadon, de nem nyilvánosan gyakorolható a nem-

helyiek számára. 
- Idegen vallás nyilvános gyakorlása elsı alkalommal figyelmeztetést, második alkalommal huszonöt 

botütést, harmadik alkalommal fogdát von maga után. 
- Idegen vallás terjesztésének következménye 3 nap kaloda nyilvánosan, majd börtön. 

 
Az alapvetı bőnökkel kapcsolatos törvények: 

- Rabszolgaság tiltott, kivéve a háborús és vallási bőnösök szolgasága. 
- Indok nélküli rágalmazásért huszonöt botütés jár. 
- Konspirációért, tiltott szervezkedéséért, összeesküvésért a bőnös veszítse el mindkét fülét, súlyosabb 

esetben szeme világát is. 
- Ha egy tolvaj kisebb értéket lopott (egy ló értékénél kevesebbet), akkor veszítse el fél karját. Ha 

nagyobb értéket tulajdonított el, veszítse el mindkét karját. 
- Haszonért való paráználkodás és férjét megcsaló asszony jussa: bélyeget süssenek a nı vállára. 
- Erıszaktételért veszítse el a személy a férfiasságát, és bélyeget süssenek a vállára. 
- Csempészetért, tiltott kereskedelemért a bőnös úgy legyen büntetve, mint a közönséges tolvajok. 
- Lebukott kémek sorsa nyilvános akasztás. 
- Gyilkosság következménye kínhalál, az áldozat(ok)tól függ a kínzásának mértéke. 
- Ki bőnöst rejteget, bőnös maga is, részesüljön a bőnösre kirótt büntetésben fele mértékben. 

 
Az alapvetı, helyi törvények: 

- Csendrendelet: a Kék Hold órájától kezdve Napkeltéig csendnek kell honolnia, a kihágásokat 
huszonöt botütéssel büntetik. 

- A kéthetente tartandó nagymiséken kötelezı a részvétel minden Domvik-hívı számára. 
- Tilos a koldulás, kéregetés, utcán élés a városban, kivéve az Utazók Kerületében. Itt viszont nem 

részesülnek védelemben és jogokban a nincstelenek. 
- Tilos a cirkuszok és szerencsejátékok üzemeltetése, kivéve az Utazók Kerületében. Aki 

szerencsejátékban bizonyítottan csalást követ el, veszítse el mindkét mutatóujját. Ha nagymértékben 
csal, tolvajként legyen büntetve. 
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- Tilalmas a hitetlen mágiaformák gyakorlása, kit rajtakapnak, nyilvánosan veszítse el egy kézfejét. A 
sötét mágiák gyakorlói máglyahalállal sújtatnak. A nemességet érintı / védı törvények 

- A nemesség vagy Domvik szolgái ellen elkövetett vétek büntetése súlyosbított, legalább kétszeres. 
- A Nemesek Kerületében fegyvert viselni csak nemesen születetteknek szabad. Kivétel ez alól a kerület 
ırsége. 

- Ha egy nemesen született követ el bőnt, büntetése legyen teljes körı, példát statuáló. 
 

Mivel a városnak van néhány egyedi törvénye, ami nem jellemzı más városállamokra, ezért – a 
tapasztalatokból okulva – a városırség minden városkapuhoz kiállíttatott egy kıtáblát, melyre közös 
nyelven felvéstek egy szöveget, amely összefoglalja a legfontosabb, egyedi, helyi törvényeket, megelızendı 
azt, hogy az átutazók ne tudjanak ezekrıl. Így teljesen jogosan büntethetik ıket is, ha elkövetnek valamilyen 
bőnt. 

 
A városkapuknál található kıtáblás szövegek tartalma: 

„1. Elrendeltetett, hogy a Kék Hold órájától Napkeltéig csend honoljon a városban. A kihágást nyilvános 
botozással büntetik. 

2. Tagreosz városa megengedi az átutazóknak, hogy saját isteneiket imádják, amíg nem nyilvánosan teszik 
ezt. Domvik gyalázása, más vallások terjesztése, sötét bálványok imádása azonnali megtorlást von maga 
után. 

3. Tilalmas a hitetlen mágiaformák gyakorlása. Kit rajtakapnak, nyilvánosan levágatik egy kézfeje. Sötét 
mágiák gyakorlói máglyahalállal sújtatnak. 

Az egyéb törvények megfelelnek a Domvik-adta természetes erkölcs értékrendjének. Bıvebb ismeretek a 
törvényekrıl megtudhatóak a városırségtıl, illetve a Krónikásban.” 

Társadalom 

A társadalom alapvetıen kétfelé bomlik a városban: a helyiekre és a nem-helyiekre. Azért van erre 
szükség, mert a nem-helyiek is igen nagy létszámban vannak jelen általában. A (helyi) társadalom rétegei 
sorrendben lefele haladva: 

- Az uralkodó hercegi család; az inkvizíció 
- A nemesi családok; az egyház papjai 
- A városırök, katonák; az egyház szerzetesei 
- Polgárok; kereskedık 
- Városon kívül élı földmővesek 
- Nincstelenek 
 
A társadalom összes rétege megbecsült (kivéve a Nincstelenek, ık nagyon kevesen vannak, és csak az 

Utazók kerületében találhatóak), törvényileg egyik sem emelkedik a másik fölé (ebben csak a hercegi család 
és a papság jelent kivételt). Az alapfelfogás szerint van ugyan kasztrendszer, ami alapján felépül a 
társadalom, mégis jogilag csak kevesen emelkednek ki az átlag emberek közül. A tagreoszi társadalom így 
áll össze tökéletesen, mindegyik rétegnek szüksége van a többire. 

Az egyenlıség elve alapján a másfajúakat sem vetik meg, a város törvényei szerint nincs fajgyőlölet, 
ámbár a konzervatívabb szemléletet nem hagyták el a shadoni-kevert vérőek. Ha egy elf megszáll itt egy 
fogadóban, kap kiszolgálást, de minden bizonnyal megtoldva felárral és néhány kinézı pillantással. Hasonló 
fogadtatásra, sıt rosszabbra számíthat egy udvari ork is, az ellene elkövetett apró bőnök felett még az 
amúgy oly szigorú és igazságos városırség is szemet hunyna. Egészen elfogadottak viszont a félelfek, ez 
talán annak tudható be, hogy ık fordultak meg itt legtöbbet, és már megszokták ıket. A törpék szintén 
elfogadottak, sıt megbecsültek, ez a város fémmegmunkálási és kovács-múltjának köszönhetı, ugyanis 
törpékkel hozatták be ezt a mővességet magasabb szinten. Más fajú népekkel még nem találkoztak. 

Közélet 

A város él, él és virágzik. Napkeltekor már hallani a mosónıket munka közben, vidáman dúdolni a város 
melletti pataknál, hallani a városırök friss, munkakezdı indulójának kürtszavát, az álmos pékek ásítását, a 
pakolászó, nyitni készülı kereskedık halk zsivaját. 

Napközben még inkább él a város: a Piac-sétányon állandó a nyüzsgés, a kofák kiáltozása, a vevık 
alkudozása. A kerület egyetlen kocsmája, ami csak ivó jelleggel mőködik, napközben még félerıvel dolgozik 
csak, de estére betelik a kikapcsolódni vágyó polgárok zsivajával. Az Utazók kerülete a legnyüzsgıbb az 
összes közül, itt három fogadó is van, amikben napközben is van élet. Piac nincsen, de utcai árusok sokasága 
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várja az átutazókat, mindenféle (törvényes!) különlegességeket ajánlva fel nekik. Miután az ebédjét 
elfogyasztotta, sok polgár és átutazó átvonul a Domvik-katedrálisba, megnézni egy helyi látványosságnak 
számító, mégis mindennapos dolgot: a Jóság forrásának órájában tartott misét, és az azt követı éneket, 
melyet egy szerzetes, Chaunter testvér ad elı. Bár ez az ének minden nap megismétlıdik, mégis sokan újra 
és újra elmennek csak amiatt, hogy hallják, ahogy az a különös, megfoghatatlanul tehetséges hang megtölti 
az egész katedrálist. 

Estére az utcák elcsendesednek, a zsivajok nem tőnnek el, csak átköltöznek a fogadókba és lakóházakba. 
Egyes helyek csak ilyenkor élnek igazán, egész nap ezt az idıszakot várva. 

Az éjszaka az egyetlen szak, mikor az egész városra csend borul. Éjközép elItt két órával érvénybe lép a 
Csendrendelet törvénye, és csendet hoz egészen az új napkeltéig. 

A nemesség is szereti szórakozással múlatni az idıt: gyakoriak a vadászatok a városállam egyetlen 
erdıségében és a meghívásos teaestek. Nagyjából havonta bálokat is szoktak tartani. 

 

Évente több vallási ünnepet is ülnek a helyiek, többet, mint Shadonban. Új hagyományokat teremtettek, 
ilyen például a Teremtés és Születés ünnepe, mellyel a város alapítását ünneplik minden ötödik évben. Ez az 
ünnep ugyan vallási ünnepnek számít, és 

Domvik tiszteletére rendezik, mégis sokkal kötetlenebb és nyitottabb, mint a többi szakrális ünnep, a 
polgárok és nemesek együtt ülik meg és töltik el ezt az alkalmat, átadva magukat az önfeledt szórakozásnak. 

A polgárok számára néhány (szolidabb) utcai karnevál is akad, évente két-három alkalommal, ám a 
papság ezt már nem nézi jó szemmel. 
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AA  VVáárrooss  TTeerrüülleettii  FFeellééppííttééssee  
A városfalon kívüli, de a városhoz tartozó területek 

A külsı területeken egy falu, és két nagyobb tanya van, ez az összes lakosság a városon kívül. İk látják el 
a várost a húsélelem nagy részével, gabonafélékkel és zöldségekkel. A város mellett, gyakorlatilag a 
közvetlen szomszédságában egy hegyorom magaslik, melynek teteje furcsán le van csapva (ez omlott le 
néhány száz éve a városra). A hegy nagyrészt mészkıbıl áll. 

A városállam egész területének mérete kb.: 

- északra 30 mérföld a határ a várostól számítva 
- keletre szintén 30 
- nyugatra 12 
- délre 40 mérföld. 

A hegy másik oldalán az utóbbi évtizedekben fedeztek fel egy vas- és rézérc lelıhelyet. Csupán 30 
mérfölddel arrébb van egy másik hegy, melyben évszázadok óta két aranybánya mőködik. Ennek 
mőködtetésében egy odatelepített törpe kolónia segédkezik. 

A városállamnak van egy hatalmas erdıssége is, ennek szélén van egy kis tanyácska, ahol néhány félelf 
erdész, erdıjáró él. A város nemessége gyakran múlatja itt az idejét vadászattal, a falu fiataljai pedig 
sétákkal. 

A városállamnak egyetlen folyója van, északkeletrıl jön be a folyó, és keresztbehaladva délnyugat fele tart 
tovább. Ennek egy holt ága a városba is utalt talált, és a városon belül a Polgárok kerületében egy tavacskába 
torkollik. 

A városfalon kívül van egy dögkút. 

Belsı területek 

A város négy negyedre van osztva: a Polgárok, a Nemesek, az Utazók és a Hit Kerületére. A Polgárok 
kerülete a legnagyobb mérető, bár nem sokkal nagyobb, mint a többi három, melyek közel egyforma 
területőek. Ezek a késıbbiekben lesznek részletezve. 

A kerületeket kisebb kerületfalak határolják el egymástól, a kerületi kapuknál 2-3 városır mindig 
tartózkodik. A külsı városfalak 4-5 lábnyi magasak, a belsık 3-4 lábig lettek építve. 

Négy városkapu van, pontosan a négy világtáj felé néznek (szándékosan így építették meg a várost). 
Minden városkapu megerısített ırséggel rendelkezik (kb. 8-10 ır). A kerületkapuk mindig nyitva vannak, a 
városkapuk a Kék Hold órájától a Vörös Hold órájáig zárva vannak. 

Tagreosz város építése szándékosan tökéletes négyzet alapú, s a négyzet négy oldala a négy égtáj felé néz. 
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AA  PPoollggáárrookk  KKeerrüülleettee  
Általánosságban 

A helyi lakosság területe. Tagreosz polgárai, helyi kereskedık, kézmővesek, „közemberek” lakják. Szinte 
kizárólag csak emeletes társasházak vannak. Egy házban általában 2-3, ritkább esetben 4-5 család él. Ez a 
legzsúfoltabb kerület, az utcán folyamatos a gyerekzsivaj, és a közlekedı polgárok hada. Fontosabb helyek a 
kerületben: Paprik Ivója, Szerelmesek Tava, Piac-sétány, Tőzoltóság, Arc-szentélyek. 

Paprik ivója 

Tényleg csak ivó része van, de az nagyon nagy. Szállási lehetıség nincs, sıt semmilyen más funkciót nem 
lát el a helyiség a kocsmázáson kívül. Ahhoz viszont tökéletesen megfelelı, nagyon nagy, téglalap alapú 
terem, ahol normál esetben negyven-ötven embernek van asztal és ülıhely biztosítva, de zsúfolt esetben 
százötven-kétszáz ember is befér (nem ülve persze). 

A fogadó egy átlagos napja: nappal pang az ürességtıl, estefelé, a Félhomály órájában megtelik, és egészen 
éjközépig zsúfolt. A törzsvendégek a munkától napközben megfáradt helyi lakosság, akik vezetek le a 
gondjaikat, itt szórakoznak. Éjközép után két órával a fogadó bezár, és csak Napközép órájában nyit ki. 

A fogadóban a szerencsejáték évekkel ezelItt még elıfordult, de a fogadós úgy döntött, hogy betiltja, mivel 
ezekbıl robbant ki a legtöbb ellenségeskedés és verekedés. Amióta betiltotta, sokkal békésebb a közösség, 
szívesebben járnak ide azok is, akik régebben nem. 

A fogadónak nincsen semmilyen kidobó embere. Nincs szükség (már) rá. A fogadóst mindenki tiszteli, a 
helyiek már csak elvbıl sem tennének kárt semmiben, de ezt a tiszteletet a fogadós nem csak a rendességével 
és becsületességével érdemelte ki, hanem hatalmas tenyeres-pofonjaival is, melyeket már csak azok 
ismernek, akik nagyon régóta törzsvendégek. 

A fogadós: „Paprik, a tolvaj”. Idısebb, ötven fele járó, nem tagreoszi születéső férfiú. Alkata alapján 
kovács, vagy harcos is lehetett volna belıle, de fiatalon rossz társaságba kerülve a tolvaj szakmával 
ismerkedett. Nem volt túlzottan tehetséges a zsebmetszésben hatalmas kezével, gyorsan lebukott, két ujja 
bánta. Megfogadta, hogy jó útra tér, és szerencséjére még segítıt is talált, így két évtizeddel ezelItt fogadót 
nyitott ebben a városban. A visszavonult és megtért tolvajból becsületes fogadós lett.  

Kinézete: két méternél is magasabb, széles vállú, szíjas izomzatú, déli férfi. Haja rövidre nyírt, barna, 
szeme szürkés. Igen békés természető, nem könnyő kihozni a sodrából. A kocsmában ı tartja fenn a rendet, 
de nem volt szükség rá évek óta. Ha mégis bajkeverı átutazó kerül a kocsmájába, hatalmas tenyere elrettentı 
általában. Paprik: 2. tsz tolvaj / 10. tsz kocsmáros (gyenge harcos, de hatalmas ereje van, ez elég elrettentı. 
Egy igazi harcossal szemben nincs esélye. A hatalmas fakupákkal viszont 10 lábról eltalálja röptében a 
dobótırt is.) 

Kínálat: házi sör, tagreoszi kevert (helyi specialitás, nem túl erıs, édes, kevert ital), helyi bor, aszisz rum, 
törpe sör, törpe pálinka (ezek az idetelepült törpe bányászkolóniának köszönhetıek), predoci bor (3 
fürtösig). 

A fogadó árairól: olcsó, a polgárok számára is könnyen megfizethetı. Példák: egy kupa házi sör 1 réz, egy 
kupa bor 1 réz, egy kupa háromfürtös predoci 1 ezüst. (ennél drágább ital nincs) 

Itt tartózkodó NJK: 

- Sárga Grium (de bármelyik másik fogadóban, kocsmában is elıfordulhat) 

Szerelmesek tava 

A polgárok kerületében az egyetlen nem túl zsúfolt hely az a park, ahol a szerelmesek tava van. Ide azok 
járnak, akik ki kívánnak szakadni a pörgésbıl, zsivajból. Neve nem véletlen, gyakori találkahelye a fiatal 
szerelmeseknek. 

A tó maga nem nagy, kb. 50 láb átmérıjő kör (persze nem szabályos). A park körülötte szintén nem nagy, 
de a liget elég sőrő, így kis sétányok vannak, padokkal. 

A tavacska a város melletti folyó városba vezetı holtágának a végállomása. 

Piac-sétány 

A nevét onnan kapta, hogy ez egy széles sétáló utca, ahova csak gyalog lehet bemenni. Lovon csak a helyi 
nemesek közlekedhetnek itt. A sétány az Utazók kerületét és a Polgárok Kerületét köti össze. Az utca három 
szekér széles, mindkét oldalon sőrőn telítve árusokkal. A sétány egyik fele az Utazók Kerületbıl, a piacról 
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indul ki, és elvezet egészen a Polgárok Kerületében a Kézmővesek terére. Szinte mindent lehet kapni, ami 
ezen a kereskedelmi régióban elérhetı és törvényes. 

 
Az összes árus és kézmőves képviselteti magát valamilyen szinten, fıleg az átutazók nagyobb tömegő 

érkezésekor. Lócsiszárok, pékek, patkolókovács, fegyverkovács, vegyeskereskedı, és kofák százai találhatók 
meg itt. Tulajdonképpen ez a sétány a város nagypiaca. 

A városırök emelt létszámmal vannak jelen. Ritka a lopás, de elıfordul, de nem is igazán ezért vannak itt. 
A leggyakoribb dolog, amire figyelniük kell, hogy ne alakuljon ki tumultus az utcán, a haladásnak 
folyamatosnak kell lennie, nem akadhat be és szorulhat meg a tömeg. 

Tőoltóság 

A város meglehetısen elırelátó és civilizált, így saját tőzoltósággal is rendelkezik. Ennek bevezetését a 
régebben gyakran elıforduló kisebb tőzesetek indokolták. A tőzoltóságot mindössze néhány vizes szekér, 
pár ló, és valamivel több, mint egy tucat ember alkotja. Ezek az emberek viszont egész-állásban dolgoznak, a 
városi tanácstól kapnak érte fizetést. A tőzoltóság épülete a polgárok kerületébe került, mivel ez a 
legzsúfoltabb, és itt történt leggyakrabban tőzeset. 

Egy épület az egész, leginkább egy nagy istállóhoz hasonlítható. Három szekér van bent, mindegyik 
átalakítva, hatalmas vizes-tömlıkkel teli. Hat ló van még a szekerek mellett, de készen arra, hogy bármikor, 
gyorsan be lehessen fogni ıket a szekér elé. 

Arc-szentélyek 

A polgárok kerületében nincs Domvik-templom. Van viszont három szobor, Domvik három különbözı 
arcának szentelve. (Tagreoszban minden Domvik-Arcnak van egy kis szentélye, ebbıl három a Polgárok 
kerületében, négy az Utazók kerületében található.) 

A három arc, akinek szobra van ebben a kerületben: A Tanító, A Gyógyító és a Jóság Forrása. A szobrok 
nem egymás mellett vannak, hanem „elszórva” a kerületben, mégis valamiféle rend szerint. 

A polgárok a reggeli fohászukat, kisebb áldozatokat gyakran ezeknél a szentélyeknél végzik el, de a hívık 
gyakran átvonulnak Napközép órája után a Hit kerületének hatalmas Domvik-katedrálisában tartandó 
misére. 
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AA  NNeemmeesseekk  KKeerrüülleettee  
Általánosságban 

A kerület mérete nem sokkal kisebb, mint bármelyik másiké, de létszámban itt laknak a legkevesebben. Az 
uralkodócsalád, és a hét nemesi család birtokai vannak itt. Belépés a kerületbe engedélyezett bárki számára, 
de – kivéve, ha nemes az illetı – csak fegyvertelenül. 

A kerületben szinte csak nemesi birtokok vannak, tulajdonképpen csak három olyan épület van, mely nem 
tartozik egyik nemesi birtokhoz sem: A Domvik-templom, a Városi Tanácsház, és a Fehér Gárda épülete. 

A kerületben minden kiírás, utcanév és egyéb shadoni nyelvő (az összes többi kerületben közös nyelvőek 
ezek a dolgok). 

Az Astercus-palota 

Az uralkodócsalád palotája. A birtok maga a legnagyobb, körülbelül háromszor akkora területő, mint a 
többi nemesi birtok. Kovácsolt acél lándzsákból álló kerítése inkább elrettentı, mint áthatolhatatlan. Az 
egész birtokra jellemzı, hogy óriási a fényőzés, de nem tarkabarka jellegő a dolog. Sok a felesleges pompa is, 
de ez nem abban nyilvánul meg, hogy például sok kis aranyrojt van a csilláron, hanem az ajtók kilincsei 
tömör ezüstbıl vannak. Tehát a fényőzés óriási, de shadoni jellegő, nem északi. 

Az uralkodócsalád csupán nyolc fı (a herceg, a hercegné, négy gyerekük, és a hercegné szülei), ennek 
ellenére a palotában körülbelül ötven nemest (!) lehetne elszállásolni. Saját lakosztálya van az uralkodó 
párnak, a hercegné szüleinek, és a gyerekeknek egyenként. Ezen kívül dolgozószoba, tárgyaló terem az 
uralkodónak, könyvtárszoba, táncterem, étkezı, vendéglakosztályok és szobák. 

A birtokon van egy külön személyzeti szállásnak szolgáló épület, egy hatalmas lovarda, és még két 
raktárnak szolgáló épület a palotán kívül. 

A palotának saját ırsége van, mindannyian képzett testırök. 

A nemesi birtokok 

Tagreosz nemesi negyedében összesen nyolc birtok van, ebbıl egy, a legnagyobb az uralkodócsaládé, a 
többi hét pedig egy-egy, shadonból tiszta vérvonalat megırzı nemesi családé. A birtokok pontosan 
ugyanakkora alapterületőek, az uralkodó szándékosan így osztotta ki ıket, ezzel is jelképezve a nemesek 
közti egyenlıséget. Minden nemesi családnak vannak személyes ırei, testırei. 

A nemesi családok: dan Astercus (a hercegi család), con Tartini, dan Aligheri, con Ort Pesci, con Parva, con 
Esement, con Navarro, con Dilinhos. 

A Domvik templom 

Méretében meg sem közelíti, de fényőzésben meghaladja a katedrálist. Nem nyilvános a nép számára, 
elvileg az uralkodócsalád külön temploma, az ı adományukból építtetett, de az összes nemes bejárhat, és itt 
teszi tiszteletét Domviknak. 

A városi tanácsház 

Egy dísztelen, ám tekintélyt parancsoló, Tagreosz hatalmas címerét viselı, kétszintes épület. A város 
vezetıi (akik tulajdonképpen a nemesekbıl és az uralkodócsaládból állnak) és azok tanácsadói itt döntenek a 
város életérıl. Itt határoznak a törvények felıl, a gazdasági kereskedelemrıl, a külpolitikáról, mindenrıl, ami 
a város közéletével kapcsolatban van. 

Hetente csupán kétszer van használatban az épület a városvezetık által, a hét második, és negyedik 
napján. A többi napon is nyitva az épület, de ilyenkor csak a hivatalnokok és írnokok tartózkodnak és 
dolgoznak itt. 

A Fehér Gárda épülete 

Kétszintes épület, saját, zárt belsı udvarral. A Fehér Gárda tagjainak itt van a szállása, kiképzıhelye, az 
egész élete. 

A Fehér Gárdáról bıvebb információ a Város részen belül a Városırségnél. 
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AAzz  UUttaazzóókk  KKeerrüülleettee  
Általánosságban 

Tagreosz városában igen sok az átutazó, a nem helyi. Általában ötszáz fı körül mozog a számuk, de ez 
nagyobb ünnepekkor, vagy különleges alkalmakkor ezer-ezerkétszáz fıre is emelkedhet. Ez a város négy-
ötezres létszámához viszonyítva igen szép szám. Ez volt az oka az Utazók kerületének kialakulásának 
körülbelül kétszáz éve. Így a város „kordában” tudja tartani a nem helyi átutazókat, el tudja látni és 
szállásolni ıket, és belılük él néhány fogadó és számos egyéb ember. Az Utazók negyedében minden utca- 
és fogadónév közös nyelven van feltőntetve. (ez igaz a többi kerületre is, kivéve a Nemesek kerületét, ott 
minden shadoni nyelven van feltőntetve.) 

A kerület fontosabb helyei: Taverna a Szent Arához, A Kócos Királyfi, Fogadó Ábrahámnak, Piactér, Arc-
Szentélyek tere. 

Piactér 

Innen indul a Piac-sétány egyik vége, ezt a teret köti össze a Polgárok kerületében található Kézmővesek 
terével. A Piactéren a nevével ellentétben nem igazán az árusoké a fıszerep. Itt inkább szórakoztató 
tevékenység folyik, az árusok a Piac-sétányon foglalják el helyüket. 

A Piactér a szórakozás és kikapcsolódás helye. Olyan dolgok is törvényesek itt az Utazók Kerületében, 
amik a Város többi részében nem. Ilyen például a cirkusz és a szabadtéri színház, illetve a szerencsejáték. Ez 
a terület tehát a kikapcsolódni, szórakozni vágyó átutazók helye, állandó a nyüzsgés, gyakran érkeznek új 
szórakozni és szórakoztatni vágyó személyek. 

Fontos megemlíteni, hogy a bőnös örömöket tiltja a város, tehát az átutazók véletlenül sem találkoznak 
örömlányokkal, kurtizánokkal, bódító füvekkel, rabszolga-viadalokkal, stb. 

Itt tartózkodik egy NJK: 
- Szalim (lásd Bónusz NJK-kat) 

Az Arc-szentélyek tere 

Az Utazók Kerületének nem a közepén, de Tagreosz városának a mértani közepén található meg ez a tér 
(megjegyzések: 1. Szándékosan így lett elhelyezve az építészek által 2. A JK-k nem vehetik észre, hogy pont 
középen van a városban, kivéve, ha utánanéznek várostérképnek a Krónikásban). 

Itt egy kis mesterséges tó van, melyen egy elhelyezkedik egy lebegı-függı mesterséges szigetecske. A 
szigetecske szabályos négyzet alapú, mérete 8x8 láb. A sziget mind a négy sarkában egy-egy szobor foglal 
helyet, Domvik Hét Arca közül négy: A Hit Védelmezıje, az Élet Teremtıje, az Eretnekek Ostora és a Fekete 
Angyal. Mind a négy szobor befele, a tér közepe fele fordul. 

Taverna a Szent Arához 

Az épület kétemeletes (háromszintes), egyszerő, vastag, fehér falú. A kinti cégéren egy elmaszatolt 
emberalak van, csak a feliratból derül ki, hogy nı. Az ablakok, nyílások kicsik, az ajtó is épp akkorra, hogy 
egy átlagos ember befér rajta. A falak belül is fehérre vannak meszelve, az egész fogadó teljesen puritán 
jellegő. A falon Domvik szent jelképei foglalnak helyet, és egy kép egy több évszázaddal ezelıtt élt szentélető 
nırıl. A fogadóra általánosságban véve semmi világiasság, semmi fényőzés nem jellemzı. 

A tavernába lépve semmi kockacsörgés, semmi zsivaj nem várja az érkezıt. Aki idejön szállni, teljes 
csendességre és nyugalomra számíthat. 

A fogadós egy fanatikus hívı, tisztavérő shadoni. Szinte szerzetesi életet él, minden nap két órát 
zsolozsmázik és fohászkodik. Ruhája is hasonló Domvik szerzeteseiéhez, de nem teljesen ugyanolyan. Bal 
karján rózsafüzért visel. A férfi 50 év körüli, tarkopasz, kis szakállal az állán. Mentalitásáról annyit, hogy 
szerzetesnek készült, de nem sikerült a dolog, s végül apja nyomdokaiba lépve fogadós lett. Minden világi 
dolgot elutasít, és tilt a tavernájában. 

A fogadónak hét darab egyágyas, és hét darab háromágyas szobája van (másmilyen nincs). A legalsó 
szinten csak az étkezı van, és a fogadós szobája. Itt történik mindenféle kiszolgálás. A második szintet a 
háromágyas szobák foglalják el, a legfelsı, harmadik szinten pedig az egyágyas szobák, a fürdı, és egy 
közösségi szoba található. 

A második szinten a három ágyas szobák ajtaja felett egy-egy Domvik-arc képe található. Az harmadik 
szinten, a hét egyágyas szobák felett szintén egy-egy Domvik-arc. Ha valaki kivesz egy szobát, akkor a 
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kapott kulcson egy Domvik-arc lesz, és neki az ahhoz tartozó szobába kell mennie. Ha a szoba egyágyas, 
akkor a Domvik-arc képe kisebb, ha a szoba háromágyas, akkor a kép nagyobb. 

Kínálat: reggeli, ebéd, estebéd, vacsora, egyágyas szoba, háromágyas szoba, helyi bor (ez az egyetlen 
alkoholt tartalmazó ital, ami itt kapható). 

A fogadó árai: a helyi mértékhez mérve átlagosnak mondható. Példák: Egyágyas szoba egy éjszakára: 15 
réz vacsorával együtt. Háromágyas szoba egy éjszakára: 35 réz, 3 vacsorával együtt. Egy kupa bor: 2 réz. 

Itt tartózkodó NJK-k: 

- Sárga Grium (de bármelyik másik fogadóban, kocsmában is elıfordulhat) 

- A Névtelen (itt szállt meg, de elıfordul a Krónikásban is) 

Fogadó Ábrahámnak 

Egyszintes (tehát nem emeletes) fogadó. A legkisebb az összes közül. Az ivó részben nincsenek székek és 
asztalok, csak a fal mellett könyöklık. Az egész épület roskadozó, nagyon rossz állapotban van. A falak 
vakolatai eléggé hiányosak, repedésekkel telik. A városi tanács már rég közveszélyesnek ítélte meg az 
épületet, de a város törvényei szerint nem bontathatja le, ha a tulaj nem egyezik bele. A fogadó ajtaja fölé, a 
cégér mellé viszont ki kellett rakni egy táblát, melyen az alábbi közös nyelvő felirat található: „Belépés csak 
saját felelısségre.” 

A törzsvendég-sereg egy körülbelül tucatnyi fıbıl álló idült alkoholista. Az a típus jár ide, aki egész nap 
nem tesz semmit, csak a könyöklıben beszélget egy sör mellett, vagy fetreng a padlón. Csórók, akik már 
elrontották az életüket. A fogadós is közéjük tartozik, ı az elsı, aki reggel a Sietség órájára már rendszeresen 
részegen fetreng, ilyenkor a fia veszi át a helyet, aki általában csak estére rúg be. 

Kínálat: hideg étkezés, házi sör (vizezett), helyi bor (vizezett), tagreoszi kevert (nem túl erıs, édes, kevert 
ital), házi rum, házi pálinka. Szállást is kínál a fogadó, bár évek óta nem volt vendég, aki önként megszállt 
volna itt. 

Árak: olcsó kategória. 1 liter (=2 kupa) bor/sör 1 réz. Szállás: 2 réz/éjszaka/fı. 

A fogadó specialitásai: 

1. Arra az esetre, ha van olyan JK, aki itt szállna meg: minden itt töltött éjszaka van 42% esély arra, hogy 
a fogadó rájuk omlik. . 

2. A Fogadóban minden este, a Félhomály órája körül az összes jelenlévı törzsvendég elıadja az 
„Ábrahámnak 40 fia volt” kezdetı dalt. (bıvebb infó Zoltántól, de a tervezett program szerint majd 
elıadjuk táborban) 

Itt tartózkodó NJK-k: 
- Sárga Grium (de bármelyik másik fogadóban, kocsmában is elıfordulhat) 

- Szellem (ıt is lásd Bónusz NJK-k alatt) 

A Kócos Királyfi 

Kétemeletes (háromszintes) fogadó. Hatalmas épület, kıház, de kívül-belül faborítású. Cégére egy 
fésülködı ficsúr arcképe. Belül kellemes hangulat várja az érkezıt, feltéve, hogy szereti a szórakozást és 
kikapcsolódást. 

„Az ajtón belépve a következı kép tárult elém: baloldalon egy nagy kerek asztalt ültek körbe férfiak, és egymás szavába 
vágva kiáltoztak, miközben egyikük épp kártyát kevert. Jobbra kocka csörgött két ember kezében. Mindezt persze alig 
hallottam, az alapzajt megadta a sarokban kornyikáló kobzos. A szemem épp megakadt a bájos fogadósnın - akirıl csak 
késıbb tudtam meg, hogy ı maga a tulajdonos – mikor egy kés állt bele egy arasznyira a fejemtıl az ajtófélfába…” 

Tagreosz városában ez a legvilágiasabb, az átutazók és szórakozni vágyók körében a legnépszerőbb 
taverna. Általános a szerencsejáték, a dalolászás, a vidámság. Gyakori cselekmények a fogadóban: 

- kártyázás (figyelem! nem csalnak! Aki csalással lebukik, a helyi törvények szerint elveszti mindkét 
mutatóujját, vagy akár sokkal többet is.) 

- kockajáték (a kártyázásra kijelentett dolgok itt is élnek) 
- késdobáló verseny (ezt csak ritkán szokták megrendezni, de mindig a fogadósnı nyeri) 
- kézbirkózó verseny (ezt is csak ritkán rendezik meg, a gyıztes eddig mindig a kidobó legények közül 

került ki) 
- dalverseny (évente 1-2 alkalommal rendezik csak meg, mindig átutazók nyernek, mert a fogadó 

kobzosa csapnivaló) 
- ivóverseny (hónapok óta a fogadóban megszállt törpe nyeri) 
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Az összes fogadó közül ez az egyetlen, ami súrolja a törvényesség határát. Vigyáz arra, hogy mindig 
törvényes maradjon, de a Domvik-papok nem nézik jó szemmel a jelenlétét, ámbár kénytelenek elfogadni az 
átutazók miatt. 

A fogadósnı egy bájos, 30-35 év körüli nı, sok átutazó miatta választja ezt a tavernát szállás- illetve 
szórakozóhelyéül. Ez az egyetlen fogadó, ahol a szükség miatt kidobó emberek is dolgoznak: három markos 
legény. De a legveszélyesebbek nem ık, hanem a fogadósnınek segítı, öreges férfi, ı a vén róka a 
szakmában, aki figyelemmel kíséri a vendégeket, és utasítja szükség esetén a kidobókat cselekvésre. A 
fogadósnı és a többiek leírását lásd az NJK-knál. Általánosságban elmondható errıl a fogadóról, hogy 
folyamatos a pörgés. Még nappal is tele van, de estére mindig zsúfolt. A jó hangulatról a tulajdonos mindig 
gondoskodik. 

Kínálat: egyágyas szobák, kétágyas szobák, négyágyas szobák, reggeli, ebéd, estebéd, vacsora, sör, helyi 
bor, predoci bor (négyfürtösig), tagreoszi kevert, aszisz rum, a Szent Állat, stb. 

Árak: „jó minıség sosem olcsó” kategória. Példák: vacsora: 10 réz, szállás egy éjszakára egy fınek egy 
ezüst (vacsorával), predoci háromfürtös másfél ezüst kupánként. 

A fogadó specialitásai: 

1. „A Szent Állat” : a Kócos Királyfi specialitása, helyben titkos recept alapján készülı ital. 
Negyedpoharanként árulják fél ezüstért. Két negyedpohárnyi után még a szívósabbak is visszavonulót 
fújnak… állítólag egy egész pohárnyi ledönt a lábáról egy ökröt is. 

2. A fogadóban egy igen rossz hangú, Zécé nevő kobzos szokott énekelni esténként, akit – szórakozásból, 
viccbıl, már-már hagyományból – minden vendég meg szokott hallgatni pár percig, majd – hogy befejezze – 
gyorsan meghívják egy italra. 

3. Ha valaki közeli, bizalmi kapcsolatba kerül a fogadósnıvel, akkor – Tagreoszban ez az egyetlen 
lehetıség erre – akár törvénytelen dolgokhoz is hozzájuthat, például „elveszett” tárgyakhoz, örömlányhoz. 
A fogadósnı megválogatja, hogy kivel osztja meg titkait, elég óvatos, csak a tényleg megbízható és jól fizetı 
vendégekkel teszi ezt meg. 
Itt tartózkodó NJK-k: 

- Navah el Bara (Bónusz NJK) 

- Shanaya (ı a fogadósnı) 

- A Kripli (Bónusz NJK) 

- Sárga Grium (de bármelyik másik fogadóban, kocsmában is elıfordulhat) 

- A Vad Rózsák Gyilkosa 
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AA  HHiitt  KKeerrüülleettee  
Általánosságban 

A neve szinte mindent elárul. A Hétarcúnak szentelték ezt a városnegyedet, a vakbuzgó hit sugárzik 
minden itteni épületbıl. Az épületek szigorúak, sziklaszilárdak, hatalmasságot és dicsıséget, mégis 
egyszerőséget hirdetnek. Ebben a városnegyedben található fontosabb helyszínek: Domvik szent katedrálisa, 
a Hétarcú rendháza és kolostora, a fıtér, A Krónikás, a Gyógyító könnye, és a temetı. 

A Domvik katedrális 

Hatalmat sugárzó, gigászi épület, építészeti remekmő. Márványoszlopait fél tucat ember tudná csak 
átkarolni, valódi színes üvegablakainak csodájára járnak a szomszédos városállamokból is. Az épületet 
rengeteg beugró, márványfaragvány, dombormő díszíti, de nem teszi tarkabarkává, hanem méltóságosan 
dicsıségessé emeli. A katedrális magas tornya olyannyira kiemelkedik a városból, hogy még városon 
kívülrıl, mérföldekrıl is észre lehet venni. Hatalmas bronzharangja naponta háromszor kondul meg: 
Napkeltekor, Napközépkor, és a Félhomály órájában. 

A város köznépe itt teszi meg tiszteletét Domviknak, hetente legalább egyszer minden helyi hívı 

megfordul itt. Ez természetesen azt jelenti, hogy elég nagy a nyüzsgés még itt is. A szerzetesek minden 
reggel idevonulnak, és még Napkelte elıtt elvégzik halk fohászukat, mielıtt a lakosság felkelne. 

A városban már nevezetességgé vált a katedrálisban naponta, a Jóság Forrásának órájában megtartott 
mise, pontosabban az azt követı ének, melyet Chaunter testvér ad elı. Eme fiatal szerzetes olyan különleges, 
Domvik-adta hanggal rendelkezik, hogy bár évek óta minden nap ı énekli azt a bizonyos Oltalmazó-zsoltárt, 
mégis rengetegen csak az ı hangja miatt járnak vissza napi rendszerességgel. 

A Hétarcú rendháza és kolostora 

Hatalmas, szürke, masszív épületek. Ablakai kicsinyek, nem engednek belátást. A rendház épülete 
közvetlenül a kolostor mellett van, egybe is vannak építve. Egyben egy nagy négyzet alapú épületet 
alkotnak, melyben belül egy szintén négyzet alapú, hatalmas belsı udvar van. 

A rendház Domvik magasabb rangú szolgáié, a papoké. A kolostorban a szerzetesek foglalnak helyet. A 
kolostor szolidabb, sokkal puritánabb. A szerzetesek cellákban laknak, kevés ételt vesznek magukhoz, és 
rendkívül szegényes környezetben élnek. Velük ellentétben a papok díszített ruhákat hordanak, és 
semmiben nem szenvednek hiányt. Szép szobákban, a fıpapok akár lakosztályban laknak. A belsı udvar 
közös használatú, egyaránt találhatóak ott szerzetesek és papok is. Életmódjuk különbözısége ellenére 
tökéletesen megférnek egymás mellett, hiszen ugyanaz az elv élteti ıket. 

A kolostorban több száz kisméretı cella van, minden szerzetes saját cellában lakik, egyedül, puritán 
körülmények között. A rendházban csupán két tucat szoba, és néhány lakosztály. A rendház alatt egy 
pincerendszer van, amit igazából nem pincének, hanem vallatónak és fogdának használnak. Ez a hely 
szolgál az egyház ellenségeinek fogva tartására.  

Tagreosz városában nincsen (ismert) inkvizítor, de legalább kétévente ellátogat oda a Shadoni Inkvizíció 
egy képviselıje, neki külön lakosztály van fenntartva a rendházban. 

Itt tartózkodó NJK: 

- Abyss, a shadoni „inkvizítor” (csak pihenéskor) 

A fıtér 

Eme névtelen, egyszerően csak fıtérnek nevezett tér a Hit kerületének középpontjában található, a 
katedrális elıtt. Hétszöglető, szabályos alakú tér, kövekkel kirakva. Üres, nincsenek padok, nincsenek 
szökıkutak, nincsenek fák, semmi. Csak egy valami szokott itt lenni: tömeg. 

Ha törvényszegés történik a városban, a bőnöst itt éri el a büntetése. Gyakori a kalodában szenvedı ember 
látványa és a csendrendelet ellen vétık botozása. Ritka eset már a komolyabb büntetések történése, a 
kézlevágás és vakítás, az akasztás, máglyahalál pedig már fı látványosságszámba megy ritkasága miatt. 

A papok gyakran használják ki az üres teret prédikációk, vallási ünnepek tartására, ilyenkor hatalmas 
tömeg szokott összegyőlni itt. 

A Krónikás 

Ezen a néven vált ismertté a város könyvtára, mely a köznép elıtt is nyitva áll a hét minden napján, a 
Tanító órájától a Küzdelem órájáig. Az épület egy szintes, fehér színő kıház, mely a kapuja felett viseli 
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Tagreosz város címerét és „A Krónikás” feliratot shadoni nyelven. A kapura ki van írva ugyanez közös 
nyelven is. 

A kapu környékén mindig található városır, a kapun belépve viszont csak szerzeteseket, és olykor 
bóklászó polgárt, vagy kíváncsi átutazót találhatunk. A könyvtár készlete elég nagy ahhoz képest, hogy egy 
mindenki által látogatható, közkönyvtárról van szó. Több száz könyv található itt, mind shadoni, vagy 
pyarroni nyelvő, ritka esetben egy könyvnek mind a két nyelvő fordítása megvan. 

A könyvtárban járó az alábbi témákban találhat könyvet itt: 

- Tagreosz törvénykezési rendszere 
- Tagreosz történelme 
- Tagreoszi történetek, legendák 
- Tagreosz városa 
- Domvik-hit és -egyház 
- Vallások az igaz hiten kívül 
- Shadon, az anyaország 
- Környezı városállamok 

Itt tartózkodó NJK-k: 
- Gilbron (Bónusz NJK) 
- A Névtelen (Bónusz NJK) 

A Gyógyító könnye 

Tagreosznak van egy melegviző gyógyforrása, melynek lehetıségeit ki is aknázza a város. Beépítette, 
fürdıházat emelt oda, s a gyógyító hatású forrást csatornákban vezeti két fürdıterembe. A fürdıházba a 
belépı igen borsos, csak a nemesek és a leggazdagabb kereskedık, átutazók engedhetik meg maguknak: egy 
napra egy arany. Ezért természetesen szép kiszolgálást kapnak, a fürdıház belülrıl gyönyörő fehér márvány 
kiépítéső. Vízben való viseletet is adnak, sıt az árban az egész napos étkeztetés is magába foglaltatik. 

A forrást Domvik hatodik arcának, a Gyógyítónak szentelték fel, és a papok vallják is, hogy a forrás 
jelenléte Domvik kegyességét és tekintetét jelképezi a város felett. Ezért kapta a fürdıház a szépen csengı 
nevet: A Gyógyító Könnyének Háza. 

A temetı 

A Hit kerületének, és egyben a város területének szélén helyezkedik el, de a városfalon belül. A temetı 

elég nagy, de nem akkora, amekkora egy ilyen méretı városhoz illene. Ennek oka az, hogy mivel a 
városfalon belül van, nem akarják, hogy a halottak számával a területe is nıjön, a kiszabott területen belül 
kell maradnia, ezért praktikus okokból nagyrészt hamvasztással történik a holtak elbúcsúztatása. Egyedül a 
nemeseknek van saját kriptájuk, az uralkodóháznak pedig saját mauzóleuma. A köznép halottjainak hamvát 
a kijelölt területen szórják szét. Vannak sírok is, ezek a város kiemelt tagjainak sírjai, akik kiérdemelték, hogy 
ilyen kitüntetésben részesüljenek. Ezek általában a várost történelmi hısei, vagy hasonló hírnévvel és 
közmegbecsüléssel rendelkezı városiak voltak. 

A temetı földje szentelt, és ezt a papok idınként megújítják a holtak nyugalmának érdekében. A temetıbe 
való belépés bárki számára engedélyezett, de éjszakára a kapu zárva van. 
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AAzz  AAllssóóvváárrooss  
Általánosságban 

Bár szállingóznak a köznép száján legendák egy föld alatti városról, az Alsóvárosról, igazából nem nagyon 
hisznek bennük. Pedig a város tényleg létezik. Pyarron szerint XXXII. század közepe táján egy földrengés 
volt a környéken, és a város mellett közvetlenül található hegy (mára már csak hegyorom) leomlott és maga 
alá temette az akkori várost. Erre a földtengerre épült rá a mai Tagreosz… tehát a város alatt létezik egy régi 
város, pontosabban annak romjai. Egy város, melyben megtalálhatóak a régi shadoniak, és az elıttük ott élt 
nomádok nyomai. 

Az Alsóváros évszázadok óta embernépek által lakatlan, de rengeteg állat és lény fészkelte be magát ide, 
ugyanis a levegı bejut ide is a felszínrıl, és földalatti patakok, források is vannak. 

Az Alsóvárosba négyféle helyrıl lehet lejutni: 

1. A Gyógyító Könnyének Házából, ahol a forrás a felszínre érkezik, találtak az építık egy lejáratot. Mára 
már csak néhány ember tud errıl a lejáratról, ık magas rangú Domvik papok. A lejáratot elrejtették és 
lezárták. Ez a lejárat az erdıbe, a patakhoz vezet (lásd majd lejjebb). 

2. A Kócos Királyfi fogadó alatti pincébıl nyílik egy függıleges járat lefele. A fogadósnı és tanácsadója 
tud csak errıl. İk is csak sejtik, hogy az Alsóvárosba vezet a járat, még nem próbáltak lemenni. Ez a 
lejárat a sötétebb világba vezet (lásd lejjebb) 

3. A temetı egyik kriptájából is le lehet jutni. Errıl senki sem tud. Ez a lejárat az erdıbe vezet (lásd 
lejjebb). 

4. A városfalon kívül található dögkútból is le lehet jutni, de errıl sem tud senki. Ez a vadászterületre 
vezet. (lásd lejjebb) 

Az Alsóvárost a felsı, valódi várostól elválasztó földréteg kb. 25 láb vastag. Tehát a lejáratokon keresztül 
lehetséges a lemászás, nem kell órákon keresztül lefele kapaszkodni. Természetesen mind a négy járat 
máshová érkezik le az Alsóvárosba. Kevesen tudják Tagreoszban, hogy az Alsóváros tényleg létezik. Talán 
egy tucatnyi ember: páran az uralkodócsaládból tudnak a létezésérıl, de arról nem, hogy le lehet jutni oda; 
néhány magas rangú pap, ık ismerik a fürdıházból levezetı utat, de lezárták és elrejtették; és a Kócos 
Királyfi fogadósnıje és tanácsadója tud a fogadó alatt lévı pincébıl nyíló járatról. 

A régi Tagreosz teljesen betemettetett, mikor a hegy betemette a földrengéskor évszázadokkal ezelıtt. 
Most viszont egy egész, nyitott barlangrendszer van, ami az egész óvárost járhatóvá teszi. Hogy lehet ez? A 
választ kicsit lentebb kapjuk majd. 

A barlangrendszer mérete megközelíti a napvilági Tagreosz város méretét, kb. egy tucat négyzetmérföldet. 
A barlangnak van egy melegviző forrása és patakja is, ez az, ami feltör a felszínre és melybıl a Gyógyító 
Könnyének Háza nyeri a vizet. A patak által a barlang hımérséklete magasabb az átlagosnál, kellemes, és 
mivel valahogyan fény is van a barlangban (legalábbis nagyrészt), a növényvilág is megtelepedett itt már 
évekkel a beomlás után. A fény okára a választ szintén lejjebb olvashatjuk majd. 

Az Alsóváros nagyon is él. Évszázadokkal ezelıtt eltemették, de feltámadt benne az élet. A fény, a talaj és 
a hımérséklet megfelelı volt egyes, szívósabb növények számára, s idıvel a növényeket kisebb barlangi 
állatok, a kis állatokat pedig ragadozók követték. Mára teljes, bár torz élıvilág alakult ki odalent. 

Az Alsóvárost négy fıbb részre lehet bontani: Az erdı, a sötétebb világ, a vadászterület és a templom. 

A vadászterület 

A név arra utal, hogy ez a terület a barlangban élı legintelligensebb faj vadászterülete. Egy barlangi goblin 
törzsé. Ez a goblin faj különbözik a gro-ugonitól, primitívebbek, életmódjuk, szervezetük, szemük barlangi 
élethez szokott. A törzs körülbelül kétszáz, kétszázötven fıt számlál. A területükön vadásznak kisebb 
állatokra, de képesek elfogyasztani bármit a túlélés érdekében. Fejlıdési szintjük igen alacsony, a fémet sem 
ismerik, fegyvereik fából és kıbıl készülnek. Saját, kialakult (is igen primitív) nyelvük van, ami különbözik a 
„normál” goblin nyelvtıl, ennek kifejezési formája emberi szemszögbıl leginkább a röfögéshez, 
tüsszentéshez és turházáshoz hasonlít. 

A goblinok igen gyávák, de nagy tömegben, túlerıben érezve magukat meglepıen vakmerıek. Belsı 

harcok a törzsben csak igen ritkán vannak, a törzsfı személye általában csak annak halálakor változik. A 
goblinok közösségi lények, igénylik az összetartozást. Kis csoportokban együtt alszanak, a törzs együtt 
eszik, s idınként kollektív tisztálkodást is tartanak („én vakarom a te hátadat, te túrod az én orromat”). 
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Kialakult világszemléletük és hitviláguk van. Számukra a világ a barlangjuk, és ık a legintelligensebb és 

legéletrevalóbb faj a világban. Természetükbıl fakadóan babonásak, így a hitviláguk is így alakult ki, 
jelentıséget tulajdonítottak minden balszerencsének és szerencsének. Náluk egész életre szóló óriási 
szerencsének számít, ha valaki elveszti a bal fülét, háromszor egymás után elesni pedig rossz ómen a nemi 
életben. Egymás orrában, fülében turkálni a kedveskedés, nagylábujjára taposni pedig a szerencse-kívánat 
jele. 

Hitvilágukban egy bálványt tisztelnek, Dahuka-t (ejtsd: dáhúká). Ennek kialakulása igen egyszerő: ez az 
általuk Dahuka-nak nevezett lény létezik, és mivel idınként megjelenik és elfogyaszt egy goblint, rendkívül 
félnek tıle. 

A goblinok úgy ismerik az Alsóvárost, mint a kedvesük orrát-fülét, így az idejutó kalandozóknak nagy 
segítséget jelenthetnek (még akkor is, ha nem beszélik a nyelvüket), ha sikerül pozitív hozzáállást elérni 
náluk. Más kérdés persze, hogy a goblinok idegenek láttán vagy megijedni, vagy/és harcolni fognak elıször. 

A goblinok törzshelye a régi város határán van, néhány kıházat ügyesen megerısítettek és tárolóhelynek 
is használják. A patakhoz viszonylag közel vannak, így vizük is van elegendı. Megemlítendı még a 
vadászterületük szélén álló üreg, melyet ık „hascsodának” neveznek. Ez az üreg a napvilágon álló dögkút 
földalatti folytatása, ide jutnak le a járványban vagy betegségben elhullott állattetemek. A goblinok ezeket 
ingyen kajának tartják (nem tudják, hogy fertızöttek, az ı szervezetük eddig mindig szívósabb volt), és 
elıszeretettel fogyasztják. Gondolkodásukra és hitvilágukra jellemzı, hogy okát nem keresik a kajának, csak 
örülnek, hogy van. 

Az erdı 

A barlangi patak környéki növényvilágot nevezik a goblinok erdınek, bár ez vajmi kevéssé hasonlít a 
napvilági erdıkre. Alacsony, legfeljebb kétembernyi magas fák, sőrő aljnövényzet, indák. És az erdı nagyon 
is él. Vadászik a kisebb állatkákra, de egyes növények a nagyobb testő élılényeket is megtámadják (ezeket a 
goblinok elkerülik, hiszen ismerik). Az erdınek semmi köze nincs az Elátkozott Vidéken élı hasonlóan 
táplálkozó növényekhez, ezek nem élıholt, vagy elátkozott fák és növények, csupán húsevık. 

A barlangi patak egy melegviző forrásból folyik, ennek köszönhetıen egészen kellemes a hımérséklet a 
barlangban (hideg, de megélnek az állatok és az erdı). Az erdı kiterjedése elég nagy, és elég könnyő benne 
elveszni (nem eltévedni, hanem elesni, aztán nem felkelni többet). Egyes helyeken a talaj mocsaras is, így a 
területet nem ismerık számára komoly veszélyt jelent. A goblinok úgy járnak-kelnek az erdıben, mintha 
semmi veszély nem leselkedne rájuk, annyira ismerik már, hiszen minden nap járnak a patakhoz vízért. 

Példa néhány növényfajtára: 

Goblincsapó: Mőködése, mint egy medvecsapdáé. Kiterített nagy leveleknek tőnnek a földön, de ha 
megáll rajta egy élılény, legfeljebb goblinoid méretı, akkor összecsapódik körülötte, és belsı, mérgezı 
nyálkájával bénítja az áldozatát, majd napokig fogyasztja. 

Fogasfı: Magas, akár egy méterre megnövı fıfajta, melynek levelén apró, szabad szemmel csak nagyon 
közelrıl látható tépıcsápok vannak. Mőködése sunyi, ugyanis nem támad addig, míg az áldozat egész teste 
mozdulatlan nem lesz, vagy kerül teljes egészében a fıbe. Tehát ha valaki térdig ebben a fıben mászkál, nem 
lesz semmi baja, de ha egyszer elesik… 

Édeshalál: Feltőnıen kellemetlen szagú, tüskés bokor, mely nagy, piros gyümölcsöket terem. Almához 
hasonlító gyümölcse fogyaszthatónak tőnik, sıt kívánatosnak és édesnek. A bokor ezzel csalogatja magához 
áldozatait. A gyümölcs valójában nagyon erıs méreggel bír, kistestő lényekre nagyon gyors halált hoz, a 
nagyobb testőekre általában csak bénulást, de ez gyakran egyenlı a halállal. A növény ugyanis a közelében 
fekvı testeket tüskés indáival nagyon lassan magához húzza (támadni nem tud vele, egy három lábnyira 
fekvı goblin magához húzása kb. 2 óra), be a tüskés bokor közepébe, ott idıvel tüskéivel széttrancsírozza, és 
hagyja elrothadni azt. Az áldozat táplálja a talajt, a talaj a növényt. 

A sötétebb világ 

A barlangrendszer legsötétebb része. Itt sem teljes a sötétség, emberi szemmel is meg lehet szokni, de 
közlekedni csak nagyon nehezen lehet benne. Ez a rész távol esik a barlangi pataktól, így hővös, és 
növényzet sincsen. A talaj köves, ahogy az egész környezet is. 

Ezen a néven a goblinok nevezik a barlang eme részét. İk sosem merészkednek ide, mert nem az ı 

vadászterületük. Igen furcsa, csak a sötétet szeretı lények élnek itt. Hogy mik, azt a KMre bízzuk. (De 
érdekes ám, ha idepottyannak a kalandozók, és nem látnak semmit, csak feketeséget… majd egy zöld 
szempárt… majd még egyet… majd még egyet…) 
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A templom 

Itt él a goblinok által tisztelt és félt „istenbálvány”, a Dahuka (goblinul: „dáhúká”). Az ı létezése rengeteg 
mindent megmagyaráz… 

A Dahuka-nak nevezett bálvány tulajdonképpen nem más, mint egy óriási féregszörny, mely még a 
nomád-korokból maradt a régi (földalatti) Tagreoszban. Valaha az ısi nomádok használták ırzınek, de 
azóta elvadult és elfajzott teljesen. Kinézetre egy hatalmas, több láb vastag és többtucatnyi láb hosszú fekete 
kígyó-féreg-félére hajaz, mely egyértelmően nem békés szándékú. Primitív állat ragadozó ösztönökkel. 
Teljesen vak, de rezgésérzékelı hallása és szaglása kiváló. Nem fürge, de mérete miatt rendkívül gyorsan 
képes mozogni egy emberhez képest. Bármit megeszik, állatot, növényt, földet… Nem véletlenül alakult ki a 
goblinok teremtésmítosza, mely szerint a Dahuka teremtette a világot. Ugyanis miután a városra ráomlott a 
hegy, a féreg vájta ki a barlangrendszert a föld alatt, és tette ismét járhatóvá-élhetıvé a területet. 
(Tulajdonképpen a folyamatos zabálása miatt a barlangrendszer egyszer csak túl lesz terhelve, és 
összeomlik… a föld feletti Tagreosz emiatt halálra van ítélve évszázadokon belül, de ez a jelenkori játék 
miatt nem érint minket.) 

A Dahuka, az egykori nomád ırzı „lakhelye” egy templom, illetve az alatti általa kivájt verem. (A Dahuka 
alapesetben alszik a vermében.) A templom a legfényesebb terület az egész barlangban (értsd: majdnem 
nappali fény veszi körül. A barlang többi része félhomály, homály uralta vidék, de a sötétebb világ majdnem 
teljesen fekete.). Ennek oka: van valami, ami fényt bocsát ki, és a barlang többi részére is valamilyen 
mértékben kiterjeszti fényét. És ez a fényforrás a templomban van. A Dahuka hona a templom alatti 
hatalmas méretı verem, mely takarva van, tehát sötét, nem jut be a fény. 

A Dahuka alapesetben alszik, mikor a JK-k az Alsóvárosba kerülnek (ez napokig is tart). Ha a kalandozók 
nem ébresztik fel, akkor alszik is tovább, anélkül, hogy észrevette volna ıket. Hogy lehet felébreszteni? 

- a templomban nagy erejő hang keltésével (ordibálás, szikla zuhanása, stb.) 
- bárhol a barlangrendszerben nagy rezgés keltésével (minél közelebb vannak hozzá, annál kisebb. Tehát 

a templomban már az is elég, ha kézzel elkezdik verni a falat teljes erıbıl) 
- a fény forrásának kioltásával 

Mi történik, ha felébred? Futáááás… jobban járnak a JK-k, ha a nem állnak le vele harcolni. 

Bár értékeket nem kapott a Dahuka (szándékosan), a KM rögtönözhet neki, ha szükségesnek tartja. Ami 
fontos: a JK-knak sokkal nagyobb esélyük van meneküléssel túlélni, mint szemtıl szemben. (Ne tegyük 
lehetetlenné azt sem, hogy legyızzék, de ez csak tökéletes stratégia, ötlet és/vagy harc árán legyen 
lehetséges.) 

A templom ironikus módon egy volt Domvik-templom romja. Még a legelsı városban építették, s annak 
eleste után a nomádok bevették, s saját szertartásaikra használták. Ezért van az, hogy a falakon nem shadoni 
írások, hanem nomád vésetek találhatóak. Közvetlenül egy ilyen jelsorozat van a bejárat felett, melyet csak 
azok tudnak elolvasni, akiknek van bármilyen fajta nomád nyelvjárásban némi ismeretük:  

„Ne ébreszd fel az İrzıt!” 

A templomban található a Tudás elsı darabja (lásd a Próféta c. modult), de annak eléréséhez több csapdán 
és akadályon is át kell jutni. A régi Domvik-papok olyan védırendszert alkottak, mely biztosította, hogy az 
általuk Hétarcú ereklyéjeként tisztelt tekercs máig épen és biztonságban maradjon. Hiába telepítették be a 
templomot a nomádok, majd omlott rájuk egy hegy, és élt közvetlenül mellette a Dahuka, a Tudás elsı 
darabja a védelmi rendszernek köszönhetıen sértetlen és elérhetetlen maradt. 

A Tudás elsı darabjának védelmi rendszere: Ez tulajdonképpen egy rejtvényes akadályrendszer, mely 
megakadályozza a nem kívánatos behatolást. Hogy a Domvik-papok szerint ki az, aki nem kívánatos? 
Mindenki, aki nem Domvik elkötelezett szolgája. 

Elırelátóan olyan védelmet kreáltak, amely az ı esetleges haláluk után (ez be is következett) is élni fog, és 
különbséget tud tenni hívı és betolakodó között. A templomban más szakrális mágia nem mőködik, csak 
amit a Hétarcú bocsát hívei rendelkezésére. A tapasztalati mágiaformáknak viszont nagyon is kedvez a 
környezet, ezt a nomádok is tapasztalták, ezért is használták a templomot szertartásaik elvégzéséhez. 

A templom nem egy katedrális típus, hanem egy masszív, nagy alapterülető épület, sok kis teremmel. 
Nem közösségi istentiszteletek céljából lett építve, hanem egy ereklye ırzésére. A templomban 
tulajdonképpen egy folyosó vezet át hét termen, és ezek a termek mind egy-egy próbának felelnek meg. Aki az 

utolsó próbát is teljesíti, szabad utat kap a Tudás elsı részéhez. 
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A termek: 

0. Az elsı termen kívül, a falon a következı felirat van shadoni nyelven (a késıbbiekben is ezen a nyelven 
lesz minden felirat, kivételek ki lesznek emelve): 
 

Hívı ki temploma oltalmába lép 
Csodálja hát a Hét test erejét 

Kinek nem magasztos a szentség 
Lesújt rá a magasságos ég 

 
1. A Tanító - Egy üres terem, a falakon ısi vésetek (nomád írásjelek), és fáklyák. A teremben semmi sincs, 
csak kıpadló, és középen egy szobor. A Tanítót ábrázolja. A terembe bevezetı bejárat felett van egy 
shadoni nyelvő felirat (tehát nem feltétlenül lehet könnyen észrevenni): 
 

Tanuld meg hát az Elsı nevét 
S mondd fennhangon a szent igét 

 
A terembıl nincs kijárat, csak bejárat. A továbbjutás megoldása: A szobor talapzatára fel van írva shadoni 

nyelven egy fohász: 

 

Vagyok, aki vagyok.  
Elıszörre: zölddel sarjú vetés,  

anyaölnek melege  
Másodszorra: óvón nyújtott  

tenyér, erınek bástyája.  
Harmadszorra: halat adó habok,  

napnak mosolygása.  
negyedszerre: testet serkentı ír,  

léleknek balzsama.  
Ötödszörre: bölcsen szóló szózat,  

aggoknak intése.  
Hatodszorra: lobbal sújtó pallos,  

hegyeknek haragja.  
Hetedszerre: hidegre hőlı szív,  

éjnek morajlása.  
Vagyok, aki vagyok.  

 
Dicsérjünk hát Téged, Uram! 

 

Ha ezt felolvassák hangosan, létrejön egy jellemérzékelés. Ha a jellemben van Halál, nem történik 
semmi. Ha senki jelenlévı jellemében nincs Halál, a túloldalon kinyílik egy rejtekajtó. (Ha ezt megtalálják, 
kinyithatják másképp is. Bár zárnyitással nem lehet, mert nincs zár, mechanikusan mőködik.) 

 
2. A Hit Védelmezıje - A teremben a bejárat feletti felirat a következı: 

 
Ki nem tiszteli az İ hitét 

Nem bírja a Második védelmét 
 

A teremben középen egy kılapokból felépített négyzetrácsos elrendezéső rajzolat együttes kap helyet. 
Az alábbi jelek vannak rajta „összevissza” elrendezve: Egy körben hét buzogány (B), egy körben hét arc 
(7A), hét párhuzamos vonal (V), egy hétszemő arc (A7), és egy körben hét nap-szimbólum (N). Valahogy 
így: 
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B A7 V A7 N B 7A 
A7 B N V N B 7A 
A7 B V A7 N 7A N 
N V B V B N 7A 
A7 B V A7 B 7A N 
B V N N 7A B A7 
B 7A V 7A N B A7 

 

A megoldás: Domvik szent szimbólumára szabad csak lépni, és csak azokon haladva kell (alulról felfele) 
átjutni a terem másik oldalára. A többi kılapra lépve csapdát aktivál a behatoló. A csapda milyensége a 
KMre van bízva.  

A trükk: Domvik mai szent szimbóluma a körben lévı hét buzogány (B), de több száz évvel ezelıtt az 
egyház nem azt tartotta jelképének, hanem a körben lévı hét arcot (7A). 

Másképp is át lehet jutni a terem túloldalára, ha a kalandozók ügyesek. De átugrani túl nagy, kötelet 
pedig nem lehet megakasztani semmiben. A terem túloldalán nyitva a kijárat, nem rejtett. 
 
3. Az Eretnekek Ostora - A teremben lévı bejárat feletti felirat a következı: 
 

Mély alázat hajtsa minden léptét 
S a Harmadik ostora nem veszi létét 

 
Ez a terem különösen homályos (itt nincsenek fáklyák a falon). Pókhálókkal teli, s a két oldalán több 

ugyanolyan szobor is van, melyek térdelı, meghajló szerzeteseket ábrázolnak. 

A teremben nincs semmi akadály, simán át lehet sétálni a másik oldalon lévı kijárathoz. Viszont: aki 
nem hajol meg Domviknak, mielıtt a másik ajtóhoz ér, Intı Jelben lészen része (lásd: ETK, Papi mágia). 

 
4. Az Élet Teremtıje - Itt már vannak fáklyák a falakon, hasonlít az elsı két teremre. A felirat: 

 
Halott a jel, de ha hívı adja vérét 

A Negyedik tekintete teremti életét 
 

A terem közepén egy szobor, akárcsak a legelsı teremben, de itt másképp néz ki, az Élet Teremtıjét 
formálja meg. A szobor az egyik kezét kinyújtva, tenyerét felfele, összezárva tartja. Nincs kijárat. 

Megoldás: ha vérét adja valaki a szobor tenyerébe, megnyílik a túloldali rejtekajtó. Természetesen, ha 
megtalálják, másképp is kinyitható, de annak következményei lesznek. 

 
5. A Jóság Forrása - Üres, akár az elızı terem, de nincs szobor… ellenben egy sérült, haldokló szerzetes 

van a teremben, a túloldali nyitott kijárat elıtt. Nem tudnak elmenni mellette, elállja az utat. Könyörgı 
tekintettel néz az érkezıkre. Ha el akarják távolítani az útból, ellenáll, ha megtámadják, puszta kézzel 
védekezik. A felirat a bejárat felett: 

 

Véres tett szüli a szív győlöletét 

Az Ötödik jósága járja át lelkét 

 

A szerzetes nem közönséges ember, inkább a képzeletük szüleménye. Mágiával nem tudnak rá hatni. 
Minél inkább verik, annál agresszívabb, erısebb lesz. 

Megoldás: Nem győlölettel, hanem jósággal és szeretettel kell közeledni hozzá. Ha meg akarják ölni 
eszeveszettül, és nem változtatnak, akár az életükbe is kerülhet. De ha felismerik, hogy nem ellenségesen 
kell hozzá közeledni, és így is tesznek, akkor továbbjutnak könnyedén. A gyógyítás módja lehet mágia, 
vagy akár kötözés, de elvileg van náluk gyógyital is. 

 
 
6. A Gyógyító - Szintén üres terem, csupán egy szökıkút van a közepén. Felirat a bejárat felett: 
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Hatodik érintése gyógyítja testét 
Ki megtalálja, és szóra bírja vizét 

 
A szökıkútból elapadt a víz. Kis repedések vannak az alján. 

Megoldás: rájönni, hogy a víz tovább csörgedezik a szökıkút alatt, majd bármilyen módon visszaterelni 
a vizet a kútba, hogy mőködjön. Ezt egyszerően meg lehet tenni barkácsoló módszerekkel is, de mágiával 
is. Ha sikerül, a kút vizével mosott sebek háromszoros sebességgel gyógyulnak. Ha megisszák, patakvíz, 
nem gyógyít. Ha elvisznek belıle, annak hatása nem marad meg. 

 
7. A Fekete Angyal - A terem közepén egy szentély, azon rajta egy furcsa tekercs. A Tudás elsı darabja. 

 
A terem közepén egy szentély, azon rajta egy furcsa tekercs. A Tudás elsı darabja. Mágiát és erıs, de 

nem szemet-bántó fényt sugároz. Nincs felirat a bejárat felett. 

A teremben egyetlen dolog van a szentélyen kívül: mögötte egy angyali alakra megformált kıszobor. 
Kitárt szárnyú hószín kıszobor, kezében hóhérpallossal. Gólem, mely megelevenedik, ha elveszik a 
tekercset. 

 

Méret: N (2.5 láb, súly: ~250 kg)  
Sebesség: 50  
Tám/kör: 2  
KÉ: 25  
TÉ: 75  
VÉ: 95 (145)  
Sebzés: 1k10+4  
Ép: 21  
Fp: -  
AME, MME: immunis  
Méreg: immunis  
Pszi: -  
Intelligencia: átlagos(!)  
Mp: -  
Jellem: -  

 
Csak zúzófegyverrel lehet sebezni, kétkezes vágófegyver 1/3 sebzés okoz rajta. İselemekre immunis. 
Elemi erı 1/4-ét sebzi rajta. Nincs rajta Lélekcsapda bélyeg, tehát így nem lehet elpusztítani. 

Megjegyzés az összes teremhez: a legtöbb próbát ügyeskedéssel, trükkökkel, más úton is meg lehet 
oldani, mint ami le van írva, vagy akár ki lehet kerülni a próba megoldását. De ha a kalandozók ezt úgy 
teszik például, hogy a meg nem nyitott kijáratot láncos buzogánnyal nyitják meg, a Dahuka felébred. 

Ha a kalandozók megszerzik a Tudás elsı darabját (elveszik a helyérıl), hirtelen minden fény kialszik az 
egész barlangrendszerben, ugyanis ez volt annak forrása… a Dahuka pedig – ha eddig nem tette meg – 
felébred… (A Fekete Angyal bosszút áll? ☺ ) 


