
 

 

 
 

Tervin 
Északi városállamok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Tervin város létrejötte, 
elhelyezkedése 

Tervin városát 327 éve alapította 
három család, a syl Meiwina, Doenneld, 
és Krebantor családok. Alig ötszáz fővel 
érkeztek és tették le a mai város alapjait. 
A város 10 kilométerre délre fekszik a 
Tajtékmocsaraktól. Néhány kilométerre 
délre pedig nagy kiterjedésű agyag 
lelőhely van, amelyből a kezdetek óta 
bányásszák a szinte mindenre 
használható agyagot. 

A település azóta átlépte a 2.000 
lelket és a kapcsolatokkal ügyesen 
sáfárkodó syl Meiwina családnak 
köszönhetően városi rangot kapott. 
Jelentős vallási támogatással is 
rendelkezik, melyet Dreina egyháza 
képvisel, köszönhetően a mindenkori jó 
viszonynak. Valamint a majd 100 éve 
tartó rendszeres és bőkezű adakozásnak.  

A város gazdasága, irányítása 
Tervin fő profilját a mocsárból 

beszerezhető nád, és az abból készített 
fonott termékek (kosár, szék, gyékény, 
szőnyeg, stb.) képezik. A másik nagyon 
jelentős forgalmat a környéken 
fellelhető rengeteg agyag adja, melyből 
igen szép díszítéssel ellátott égetett 
agyagedényeket, bábúkat, játékokat és 
minden egyebet készítenek. Jelentős 
agyagtégla készítés is történik, ami a 
várostól pár kilométerre lévő formázó és 

égető telepen valósul meg. Ennek a két 
anyagnak az ötvözésével készül szinte 
minden a városban. Az épületek is 
agyagfalakkal és nádtetővel 
rendelkeznek, ahogy a város fala, és 
őrtornyai is agyagból készültek, 
melyet nádfonatokkal tettek 
erőteljesebbé.  

A városkában a nagyobb gondot 
az élelmezés jelenti, mert az agyagos 
földben olyan szegényes a termés, 
hogy nem is érdemes vele foglalkozni. 
A közeli dombokon folyik 
gyümölcstermesztés, krumpli 
földekkel tarkítva, valamint ház körüli 
állattartás van (szárnyasok és disznók). 
Gabonát, vagy bármilyen más 
növényt, zöldséget más városokból 
szereznek be nagy karavánokat 
indítva. Ebből kifolyólag több magtár 
is van a városban, ahol igyekeznek 
minél nagyobb készleteket fenntartani.  

A várost az alapítás óta egy 
tanács irányítja, melybe a 
legbefolyásosabb családok küldhetnek 
egy-egy főt. Ez az esetek döntő 
többségében a családfő. Az alapítást 
követő bő száz évben a három alapító 
család (syl Meiwina 2-es, Doenneld 3-
as, Krebantor 4-es) volt tagja a 
tanácsnak. Ezt követően voltak 
hosszabb és rövidebb ideig jelen lévő 
tagok, de a három alapító család 
mindig része volt. Jelenleg hat 
családfő (di Haywen 1-es, syl Meiwina 
2-es, Doenneld 3-as, Krebantor 4-es, 
Roatech 5-ös, Pergar 6-os családok) és 
a város vallási életét vezető Dreina pap 
képezi a tanácsot. 
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A város őrsége 
A városőrség legfőképpen a tanács 

fennhatósága alatt áll. Viszont már az alapítás óta a 
kifejezetten militarista Krabantor család felügyeli és 
irányítja a napi munkájukat. Ezt kifejezetten jól 
végzik, amit már az is jól mutat, hogy több mint 
háromszáz éve tartozik az ő feladatköreikbe a 
városőrséggel kapcsolatos minden feladat. A 
toborzástól kezdve a kiképzésen át, a város és 
környékének felügyelete, és nem utolsó sorban a 
karaván kíséretek megszervezése. A bűnözés 
mértéke elhanyagolható, ami köszönhető a 
megbízható és hatékony városőrségnek, valamint 
annak, hogy a városkában alapvetően jólét 
uralkodik. Ez annyit takar, hogy tisztességes 
munkával az embereknek nem kell nélkülözniük. 

A városőrség 130 fő körüli kiképzett fegyveres 
létszámot jelent, plusz a kiszolgáló személyzet. 
Ebből egyszerre „szolgálatban” 50 fő szokott lenni, 
akiknek úgy a fele a városon kívül biztosítja a 
munkásokat a vadállatoktól, időnként felbukkanó 
rablóktól, valamint az átutazóktól. A többiek a város 
két kapuját felügyelik, valamint a városon belüli 
rendet igyekeznek fenntartani. Este kapuzárás után 
van őrségváltás, amikor nagyjából 35 fő biztosítja a 
nyugalmat éjszakára. A városőrség kapitánya Arndra 
Zoen Dreina paplovag, aki 12 éve érkezett, hogy 
tovább erősítse Dreina hitét és segítse a város tovább 
felvirágzását. Két helyettese (alkapitánya) van, Vesir 
Dais Dreina paplovag és Echran Krabantor. A 
városőrség tagjainak többsége első-második szintű 
harcosnak felel meg, legfeljebb 8 fő lehet az egész 
csapatból (ők jobbára a hadnagyok), akik elérték a 
harmadik tapasztalati szintet. Viszont nagyon jó 
kiképzést kaptak, fegyelmezettek, és hosszú évek óta 
együtt dolgoznak. 

A város vallása 
A városban elsősorban két pyarroni istenséget 

tisztelnek. Egyik Della, érthetően a jelentős 
képzőművészeti tevékenység miatt. A városban van 
egy Della pap is, aki a városban született, és kiváló 
szobrászként tartották/tartják számon. Húszas évei 
végén hívta magához Della, melynek következtében 
enyhén megbolondult. A hívást követően tíz évig 
járta a világot, majd visszatért Tervinbe, és immár 
három éve folytatja korábbi munkásságát, kibővítve 

apró papi feladatokkal, képzőművészeti 
versenyeken való elnökléssel, és hasonlókkal. 
A vándorlásai során megtapasztalt egyet s mást, 
így játéktechnikailag negyedik szintűnek 
tekinthetjük.  

A másik itt különösen tisztelt istenség 
Dreina. Van egy szép nagy Dreina templom is, 
melynek építését 38 éve fejezték be. Az akkori 
pap már örök nyugovóra tért, és akkor jött ide – 
17 éve – a jelenleg is rangidős Dreina pap, 
Ankvio Eremni, aki már tagja a városi 
tanácsnak, és játéktechnikailag 5. szintű. Neki 
van egy segédje, Sedra syl Meiwina aki 2. 
szintű Dreina pap. Tartozik még hozzájuk két 
Dreina paplovag is, az idősebbik 6. szintű és a 
városőrség kapitánya, a fiatalabbik a helyettese, 
aki 4. szintet ért el. Az hogy Dreina ilyen 
jelentősen képviseli magát ebben a kisvárosban 
annak köszönhető, hogy majdnem 100 éve 
folyamatosan igen jelentős adományokat ad a 
város Dreina egyházának. Dreina képviselői 
nagyon jó viszonyt ápolnak a syl Meiwina 
családdal, és rendkívül jót a Krabantor 
családdal. 

A város alvilága 
Általában nagyon csekély jelenléte van az 

alvilágnak Tervin városában. Ez több dologból 
fakad. Első sorban az általános életszínvonal 
jónak mondható. Aztán a városőrség is 
fegyelmezett és jól szervezett. Valamint a város 
maga még mindig kicsinek számít, így nehéz 
elvegyülni, és nehéz úgy alvilági tevékenységet 
végezni, hogy ne jusson a gyorsan a városőrség 
fülébe. Leginkább apróbb bűncselekmények 
történnek, és régebben kizárt volt, hogy 2-3 
embernél többen együtt kövessenek el valami 
törvénybe ütközőt. 

Viszont ez a helyzet jelenleg változóban 
van egy igen dörzsölt gazfickónak 
köszönhetően, akit mindenki csak Garon-nak 
hív. Az elmúlt pár évben szépen lassan 50 főre 
tehető rabló bandát hozott össze. Főként kisebb 
lopások, rablások fosztogatások voltak a 
számlájukra írhatók, viszont egyre 
szemtelenebbek lettek és bővítették profiljukat. 
A városban mindig változó helyszínen 
szerencsejátékot szerveznek, örömlányokat 
szolgáltatnak az arra vevőknek, és az utóbbi pár 
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hónapban nem riadtak vissza a karavánok 
megtámadásától sem. Van már egy titkos 
tanyájuk is valahol a mocsárban, ahol a 
zsákmányt tartják és a csapat nagyobbik 
része tartózkodik. A többiek a városban 
tevékenykednek és viszik az ottani 
üzleteket. Az egyre nagyobb aktivitás miatt 
már egy bandatagért is egy arany vérdíjat 
fizet a városőrség, míg Garon-ért kerek 30 
aranyat. 

Jelentősebb családok 

di Haywen - Nemesi család 
(kereskedő) 

Enthas di Haywen és családja alig 15 
évvel ezelőtt települtek le Tervin városában. 
Erionból költöztek át ide, mert belefáradtak 
a világváros nyüzsgésébe, a rengeteg 
stresszbe és az óriási konkurenciába. Ott is 
kereskedelemmel foglalkoztak, de a 
családfő úgy érezte már egyáltalán nem 
élvezik az éltet, és nem figyelnek egymásra, 
csupán a profitot hajtják. Ezért 
felkerekedett családjával, és azokkal akik 
vele akartak tartani, és elvándoroltak Tervin 
városába. Tervin elég messze van, hogy 
nyugalmuk legyen, de pont annyira közel, 
hogy nem vesznek kárba a régi 
kereskedelmi kapcsolatok. 

A feleségével, Dalye di Haywen –nel 
egy idősek, és most töltik be 62. életévüket. 
Legidősebb lányuk, Leress di Haywen 39 
éves és férjével Erionban van egy kézműves 
termékeket árusító boltjuk. Két gyerekük 
van, egy 15 éves fiú Adimo, és egy 11 éves 
lány Imeph. Középső gyermekük szintén 
lány, a 35 éves Awless, aki férjével Torkel-
lel együtt Tervinben él, és a családi 
üzletben veszik ki a részüket. Az áru 
beszerzésével foglalkoznak, hogy időben 
tudjanak szállítani mindenhova, így főként 
a kézművesek termékeit és az égetett 
agyagtégla beszerzését intézik. Két lányuk 
van, a 8 éves Esshou, és az 5 éves Andani. 
Enthas és Dalye legkisebb gyereke fiú Tuin, 
aki már felnőtt férfinek tekinthető, lévén 30 
éves. Szülei legnagyobb bánatára még nem 
vett nőt maga mellé inkább a kalandot és a 

világjárást kedveli. Ezért is választotta a karavánok 
vezetését feladatának, mert így nagyon sokfelé 
megfordul. 

Enthas di Haywen sokkal keményebb 
versenyhez szokott, így még félgőzzel is gyorsan 
gyarapodott a vagyona és a befolyása is Tervinben. 
Pedig teljesen átállt erre a lassabb és békésebb 
életvitelre. Alapvetően jó ember, és kiváló 
kereskedő. A városba érkezése után tíz évvel 
beválasztották családját a tanácsba, ahol 
természetesen Ő képviseli a saját és Tervin érdekeit. 
Mára már 150-nél is többen dolgoznak a di Haywen 
családnak, és azt lehet mondani, hogy még a 
tanácsban is neki van az egyik legnagyobb 
befolyása.  

Mivel mindenhol igyekeznek a 
legkorrektebben eljárni, ezért szinte mindenki 
kedveli őket. Az az alapelvük, hogy jusson is, 
maradjon is. Nem fognak csak azért kevesebbet 
fizetni valamiért, mert annyiért is megkaphatják. 
Inkább fizetnek valamivel többet, hogy akitől 
vásárolnak, vagy aki elvégez valamilyen feladatot 
számukra, akkor az is úgy érezze, hogy maximálisan 
megérte az üzlet. Ez a di Haywen család siker 
receptje.  

A viszonyuk a városban élőkkel nagyon jónak 
mondható. Örül aki nekik dolgozhat (leginkább a 
komolyabb bérezésért és a barátságos 
körülményekért), és aki még nem dolgozik nekik, az 
is alig várja, hogy nekik dolgozhasson. Jó viszonyt 
ápolnak a syl Meiwina (2-es család), a Krebantor (4-
es család), a Roatech (5-ös család, bár nem kedvelik 
őket), és a Pergar (6-os) családokkal. A Doenneld 
(3-as) családdal nagyon megromlott a viszonyuk. Ez 
leginkább annak tudható be, hogy mióta ide érkeztek 
a Doenneld család jelentős befolyása drámai módon 
megcsappant. Korábban a Doenneld–ek kvázi 
monopolhelyzetben voltak, hiszen a karavánok 70%-
át ők indították, a többi kis kereskedő család külön-
külön nem indított többet 3-4%-nál a teljes 
forgalomból. Mára ez 20% -ra esett vissza. Erről 
bővebben náluk. 

A di Haywen családnak a modul első napján 
indul egy a szokásosnál nagyobb karavánja Erionba, 
amit Tuin di Haywen vezet. A városőrség szokásos 
10 fős kísérete mellé még 30 főnyi zsoldost béreltek 
fel – úgy hírlik Erionból –, a karaván védelmére. Ezt 
azzal magyarázzák, hogy rossz hírek járnak 
mostanában és rabló támadástól tartanak. A 
városban inkább az a pletyka járja, hogy ez a 
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karaván nem csak a szokásos árukat szállítja, hanem 
valami sokkal értékesebbet is. 

syl Meiwina - Nemesi család (diplomata) 

Az uralkodóknak is szokta mondani őket a 
köznép. Tény, hogy Tervin legbefolyásosabb 
családja annak ellenére, hogy az egyszerű emberek 
szemében olyan mintha semmit nem csinálnának, és 
alig lenne valamilyen érdekeltségük. Viszont aki 
kicsit járatosabb a politikában és diplomáciában az 
tudja jól, hogy ezer kilométeres körzetben, ha valaki 
valamit el akar érni, akkor a syl Meiwina család 
kegyeit kell keresni, és pont emiatt kevés olyan 
befolyásos személy van, aki nem tartozik nekik egy 
vagy több szívességgel. Mivel pénzük annyi van, 
mint égen a csillag (persze helyi viszonylatban), 
mindig csak szívességeket kérnek a szívességért. 
Ezeket a szívességeket természetesen sosem felejtik. 

Úgy hírlik több száz évvel ezelőtt jóval 
északabbra éltek és sokkal nagyobb játékot űztek, 
aztán volt valamilyen csúnya felfordulás és 
távozniuk kellett. Addig nem is célszerű 
visszatérniük, míg emlékezhetnek rájuk. De ez már a 
múlt, és mint a győztesek általában ők is mindig 
előre tekintenek. Lehet, hogy itt koránt sem 
akkorában megy a játék, mint máshol, viszont ez az 
ő szemétdombjuk és ők diktálják a játékszabályokat. 

A családfő Foarsam syl Meiwina 46 éves, 
felesége Samradil 43 éves. Mindketten nagyon jól 
tartják magukat és alig néznek ki többnek 30-nál. 
Sokat utaznak a környező városokba szerény 
kísérettel. Ezeket az utazásokat a mindig velük tartó 
varázslójuk segíti, aki már ides tova 30 éve áll a 
család szolgálatában. Most sincsenek a városban, 
mert egy meghívásnak tesznek eleget. Hazdalon 
városának egy bárója hívta meg őket 50. 
születésnapjára, ami egy hét múlva lesz. És ha már 
arra járnak, akkor meglátogatják az ottani barátaikat 
is. Amikor éppen nincsenek úton, akkor Foarsam a 
tanácsban végzi a dolgát és egyengeti Tervin 
városát. Míg párja a város legelegánsabb fogadóját 
vezeti. Ezen kívül alapítottak egy kis helyi 
bankházat is elsősorban a helyi lakosoknak pénz 
megőrzés és kölcsönök biztosítása céljából, de 
természetesen az átutazok is betehetik a pénzüket, 
vagy kiválthatják az ismertebb bankházak váltóját.  

Három fiuk van, a középső 21 éves Etrayage 
igazi nők bálványa. Járja a világot, kalandokba 
keveredik, hősként tisztelik. Az elmúlt fél évben 

Abasziszban volt. Két napja tért haza egy 
gyönyörű nővel, akit rövid ismeretség után már 
el is akar venni. A szülőkkel pont elkerülték 
egymást, így ők nem tudnak a dologról. A 
feleség jelölt Nysshyer da Ketiard, 20 éves 
lélegzetelállítóan szép nemes kisasszony, akivel 
Etrayage Abasziszban ismerkedett meg. Az ifjú 
hölgy egyébként nem véletlenül futott bele a 
hősies Etrayage –ba. Ugyanis éppen az 
országúton haladt hintójával, amikor hogy-hogy 
nem banditák támadtak rájuk. Már szinte 
mindenkit lemészároltak, amikor egészen 
véletlenül arra járt Etrayage és megmentette a 
szépséges Nysshyer –t. Ezt követően 
kötelességének érezte, hogy haza kísérje a még 
hátralévő egy hetes úton. Ami alatt a két fiatal 
teljesen egymásba szeretett. Ami a tényeket 
illeti, Nysshyer Orwella papnő. Az egész rajta 
ütés megrendezett volt, és természetesen 
Etrayage „herceget” várták. Jól tudják, hogy 
milyen családból való, és igazán jó volna, ha be 
tudnának épülni és részesülnének a 
hatalmukból és befolyásukból. Nysshyer kiváló 
színész, és ez a szépségével párosítva többet ér 
bármilyen varázslatnál. Pontosan azt a nőt 
testesíti meg, akire Etrayage vágyik, így nem 
volt nagy feladat, hogy elnyerje a „herceg” 
szerelmét. Mikor két napja megérkeztek 
Tervinbe, akkor nagyon felbolydult a város. 
Nagyon örültek Etrayage-nak, és féltékenyen, 
boldogan szemlélték a csodálatos feleség 
jelöltjét. Erről bővebben az Esküvő című 
mellékküldetésben. 

Fiatalabbik fiuk a 18 éves Quatonh, 
jelenleg Erinban tanul politikát és diplomáciát. 
Nagy nőcsábász hírében áll, aki sokkal inkább 
az ivókban és szerencsejáték barlangokban 
jeleskedik, mint a tanulmányaiban.  

A család megítélése Tervinben pozitív. 
Hálásak nekik az emberek a város virágzásáért. 
És azt is tudja mindenki, hogy a legjobb 
kiszolgálást és legfinomabb falatokat az ő 
fogadójukban kapják. Persze magas áraik is 
vannak, de hát a minőséget meg kell fizetni. 
Nagyon diplomatikusak, így a többi 
befolyásosabb családdal egyformán jó viszonyt 
ápolnak. Viszont titkon már évek óta tudják, 
hogy Doenneld (3-as) családnak leáldozóban 
van a csillaga. Nem tudják tartani a lépést a di 
Haywen (1-es) családdal, és kezd teljesen 
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elborulni az agyuk. Természetesen a syl 
Meiwina családnak kiterjedt kém hálózata 
is van és tudják, hogy Doenneld –ek egyre 
inkább keresik az alvilág társaságát.  

A másik család, akit nehezen 
viselnek, és kissé lenéznek a Roatech 
család. A jelenlegi családfő Nayrod 
Roatech szüleit még tisztelték és nagyra 
tartották a kiváló munkájáért és 
eredményeiért. Ezért is támogatták a család 
bekerülését a tanácsba. Sajnos a 
gyereknevelésben nem jeleskedett az akkori 
családfő, így Nayrod Roatech egy ostoba 
elkényeztetett fickó lett, akivel egyre több 
probléma van. Foarsam syl Meiwina egyre 
aktívabban dolgozik a Roatech család 
tanácsból való kizárásán. Az ifjú Roatech 
fiúkat elnézve egyértelmű, hogy ennek a 
családnak 30 éven belül minden vagyona és 
befolyása eltűnik. Már pedig, ha magukról 
sem tudnak gondoskodni, akkor hogy 
tudnának egy város érdekében helyes 
döntéseket meghozni. 

A syl Meiwina-k Dreina képviselőivel 
különösen jó viszont ápolnak. Még Foarsam 
nagyapja kezdett el Dreina vallással 
foglalkozni. Majd az egész család felvette 
Dreina hitét és rendszeresen nagy összeggel 
támogatták az egyházat. Amikor már 
felfigyeltek rájuk, akkor megállapodtak egy 
Dreina templom építéséről Tervinben, és 
ezzel elérték a Dreina papok állandó 
jelenlétét. A következő nagy lépés az volt, 
hogy legidősebb fiuk – aki most 23 éves – 
Imquetia syl Meiwina annyira közel került 
Dreina hitéhez, hogy 9 évesen elküldték 
Erionba az ottani Dreina templomba 
tanulni. Bár gyakran haza látogatott, de 
több nagy utazás után végül egy éve tért 
vissza véglegesen Tervinbe, amikor is 
engedélyezték neki, hogy beálljon segíteni a 
helyi Dreina papot. A kapcsolat pedig 
tovább erősödött, mikor 12 éve kirendeltek 
egy Dreina paplovagot, hogy segítse a helyi 
városőrség munkáját. 

Doenneld - Kereskedő család 

A Doenneld család a várost alapító 
három család között volt. Jó kereskedők, és 

mindig is nagy befolyással rendelkeztek a városra. 
Volt olyan időszak, hogy 500 ember is dolgozott 
nekik egy időben. Nem egy karavánt indítottak még 
a távoli Abasziszba is. Aztán azok már sosem 
érkeztek meg. Rosszul mérték fel a távolságot, és a 
felügyelhetőséget. Mert bár a közeli karavánokat 
még a városőrség megbízható emberei felügyelték, 
de az annyira távoli utakra már nem adtak 
embereket. Így zsoldosokat kellett bérelniük a 
karaván védelmére, akik végül levágták Doenneld-
ék embereit és ők maguk adtak tovább a termékeken 
Abasziszban, aztán sosem kerültek elő. Ez volt az 
első nagy bukása az akkor még fiatal, de ma már 57. 
esztendejét taposó Garran Doenneld családfőnek. 
Emellett mindig a maximális haszon megszerzésére 
koncentrált, ami működött is nála, mert ha valaki 
nem neki adta el a termékeit, akkor csak a harmadát, 
negyedét tudta eladni. Hiszen mások nem 
rendelkeztek akkora tőkével, hogy akkora 
karavánokat indítsanak, és hetekre, esetleg 
hónapokra fektessenek bele egy-egy útba, ami alatt 
akár elrabolhatják az egész karavánt mindenestől. 
Így hát nyeregben voltak, amíg fel nem bukkant a di 
Haywen (1-es) család. Először nem különösebben 
foglalkoztak velük, hiszen nem egyszer volt már, 
hogy egy vagyonosabb kereskedő család érkezett és 
telepedett le. Viszont ez a család komolyabb 
vagyonnal rendelkezett, és érthetetlen módon többet 
fizet mindenért, mint amennyiért megkaphatná. Mire 
Garran rádöbbent, hogy mekkora veszélyt 
jelentenek, addigra akkora befolyásuk lett, hogy – 
kifejezett tiltakozása ellenére – még a tanácsba is 
meghívták őket. Ekkor már elképesztően zuhant a 
befolyások és vagyonuk is. Egyre többször volt 
olyan, hogy nem tudtak szállítani a megrendelésre, 
mert a di Haywen –ek többet fizettek a termékekért 
és felvásárolták a készleteket. Persze könnyű úgy 
többet fizetni érte, hogy Erionba viszik a portékát és 
jóval magasabb áron értékesítik. 

Garran felesége három éve halt meg egy 
balesetben, ami nagyon mélyen érintette. Egy szem 
lánya Sia 32 éves, és a város egyik jobb módú tégla 
égetőjéhez ment feleségül, s szült két lányt a 10 éves 
Yerin-t, és a 9 éves Rothina –t. 

Garran egyre rosszabbul csinál mindent, 
összeroppant a gondok súlya alatt, és nincs már 
olyan nap, hogy ne alkohol mámorban hajtaná 
álomra a fejét. A felesége halála után végképp 
megtört benne valami, és elkezdte mindenért a di 
Haywen (1-es) családot okolni. Most már azt is a 
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fejébe vette, hogy még régen az Abasziszba tartó 
óriás karavánját is biztosan ők támadták meg és 
abból szerezték a vagyonukat. Egy szóval teljesen 
elvesztett józan ítélő képességét. 

Úgy fél éve bormámorosan a városon kívül a 
mocsár közelében érte az éjszaka. El is nyomta az 
álom és a bódultság. Másnap egy szobában ébredt, 
mégpedig a rablóvezér Garon „főhadiszállásán”. Szó 
szót követett. és egy megállapodás lett a találkozó 
vége. Garran Doenneld pénzeli a rablóvezér 
megerősödését, míg Garon a rablóvezér egy éven 
belül tönkre teszi a di Haywen (1-es) családot. 
Néhány kisebb rajta ütés és információszerzés után 
most készülnek az első igazán nagy csapásra. Garon 
tudja jól, hogy egy a szokásosnál nagyobb karavánt 
indít útnak a di Haywen (1-es) család. Ezt a karavánt 
meg akarja támadni és elvinni amit el lehet, amit 
pedig nem lehet azt a mocsárba veszejteni. 
Bővebben a Viszály című mellékküldetésben lehet 
olvasni erről. 

Garran Doenneld viszonya a többi családdal 
nagyon változó. A di Haywen (1es) családot a 
halálba kívánja, a syl Meiwina (2-es) családdal 
igyekszik minél jobb kapcsolatot tartani, és megfúrni 
a di Haywen –eket, de a próbálkozásai egyre 
szánalmasabbak. A Krebantor (4-es) családdal jó 
viszonyt tartanak, sőt talán még velük érzik a 
legjobb viszonyban magukat. A Roatech (5-ös), és 
Pergar (6-os) családokkal egyre inkább romló a 
viszonyuk. A régi idők emlékére még biztosítanak 
számukra árut, de egyre nagyobb mennyiségben 
inkább a di Haywen (1-es) családnak adják tovább a 
portékáikat. Dreina egyházával semleges viszonyban 
vannak. Nem igen vannak kapcsolatban egymással. 

Krebantor - Militarista család 

Tisztelet, fegyelem, becsület. Több száz éve ez 
a három jelszava van a Krebantor családnak. Tízedik 
generációs hadvezérek és harcosok, a harc már 
hagyomány náluk. A családfő Denak Krebantor 49 
éves, 9 éve vette át apjától a családfő szerepét és a 
tanácsban betöltött helyét. Az előtte lévő 20 évben 
ritkán járt otthon, viszont nagyon sok fegyveres 
konfliktusban vett részt vagy komolyabb 
hadseregben tisztként, vagy kisebb 
összecsapásokban zsoldosok vezetőjeként. Apja 
halála után mint a család legidősebb férfi tagjának, 
neki kellett átvennie a család vezetését. Mint 
családfő ő a városőrség vezetője. A város alapítása a 

Krebantor család irányítása alá tartozik a 
városőrség napi munkája. Viszont a városőrség 
feletti hatalmat a tanács gyakorolja, minden 
nagyobb döntést a tanácsnak kell jóváhagynia. 
Azért irányítja már a kezdetek óta a Krebantor 
család a városőrséget, mert teljességgel 
kikezdhetetlenek, és kiválóan végzik a 
munkájukat. A családfő felesége a 45 éves 
Niath. Három gyerekük van. A legidősebb fiú 
Echran 25 éves, és a városőrség egyik 
alkapitánya. Erionban tanult harcosnak és 
hadtudományokat 13 éves korától. Három éve 
jött vissza Tervinbe és állt be a város őrséghez. 
Első évben egyszerű városőrként, második 
évben hadnagyként, harmadik évben 
alkapitányi tisztségben. Emiatt nagyon átfogó 
képe van a városőrség működéséről, és ez alatt 
a rövid idő alatt komoly tekintélyt szerzett 
kardforgatási tudományával, bátorságával, és 
hadvezetési-taktikai ismereteivel. Tavaly vette 
feleségül a szobrászként dolgozó D’leila –t. A 
középső Krebantor gyerek is fiú lett a 22 éves 
Ceer, aki jelenleg egy abasziszi hadiakadémián 
tanul. A legkisebb gyerek pedig lány a 17 éves 
Nicha, igazi tűzről pattant bajkeverő. Ügyesen 
forgatja a kardot, és általában jót akar, de 
valahogy mindig bajba keveredik. Lásd a 
Mentsd meg Nichát című küldetést. 

A Krebantor család tisztességes pénzt kap 
a városőrség képzéséért és fenntartásáért. Ezen 
kívül gyakran vállalják ők vagy küldik 
valamely gyakorlott kiképzőjüket kisebb 
zsoldos csapatok, vagy más városok őrségének 
a képzésére. Vagy éppen valami fegyveres 
konfliktushoz kérik őket tanácsadónak, vagy fő 
tisztnek.  

A viszonyuk a di Haywen (1-es) 
családdal jó, a syl Meiwina (2-es) családdal 
nagyon jó a viszonyuk. A Doenneld (3-as) 
család, pontosabban Garran Doenneld 
ténykedését nem nézik jó szemmel. Néhány 
hónapja felfigyeltek arra, hogy mintha 
együttműködne Garon-nal a rablóvezérrel. A 
Roatech (5-ös) családdal rossz viszonyban 
vannak több ok miatt is. Első sorban egyre több 
panasz érkezik a náluk dolgozóktól, amiben a 
legkülönfélébb problémák merülnek fel. A 
fizetés elmaradása, nem a megbeszélt összeg 
kifizetése, fizikai bántalmazás, kényszermunka, 
megalázás. A másik nagy probléma a két 
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Roatech fiú, akik nagyképűek és 
erőszakosak. Mindig is sok probléma volt 
velük, de már elmúltak azok az idők, hogy 
gyerekkori csínytevésként tekinthessenek 
ezekre a tettekre. A Pergar (6-os) családdal 
jó a kapcsolatuk. Dreina egyházával kiváló 
kapcsolatot tartanak. A két paplovaggal 
tökéletesen megértik egymást, és a helyi 
papokkal is nagyon jól együtt tudnak 
dolgozni. 

Roatech - Kitermelő család 

A családnak vagyont és befolyást a 
jelenlegi családfő apja szerezte meg, aki 
nagyon dolgos és okos ember volt. 
Akkoriban még csak nád kitermeléssel és a 
különféle termékek gyártásához való 
előkészítésével foglalkoztak. A 
szakmájukhoz kiválóan értettek, de sajnos a 
gyerekneveléshez egyáltalán nem. Így lett, 
hogy a jelenlegi családfő, az 51 éves 
Nayrod Roatech szörnyen elkényeztetett 
ember lett. Mindemellett még elég ostoba 
is, és lenéz mindenkit, leginkább az 
egyszerű dolgozó embereket. Úgy gondolja, 
hogy ő adja a munkát, így mindenkinek azt 
kell csinálnia amit ő mond. Igyekszik minél 
jobban a markában tartani azokat, akik neki 
dolgoznak. Üzleti szempontból egyáltalán 
nincsenek elvei. Így elég jól tud 
érvényesülni, és ha valaki nehéz helyzetbe 
kerül, akkor könyörtelenül kihasználja. Így 
tett szert három nagy téglaégetőre is. Ha 
valaki egy rézzel is többet ad az áruért, 
akkor annak adja el. A felesége egy gonosz 
nőszemély a 45 éves Oliere. Örömét leli 
abban, ha másnak rossz érzést okozhat. Két 
fiuk van Asani és Anasi, ikrek, akik bármit 
csináltak a szüleik szemében mindig 
ártatlanok voltak. Már gyerekként se 
szerették őket a városban, mert mindig 
mindenkit piszkáltak és gonoszkodtak. 
Most hogy már 20 évesek, egyenesen égetni 
valók, mert már ténylegesen gonoszak. A 
város őrség jól ismeri őket, sokszor voltak 
már fogdában, de a szüleik eddig mindig 
elsimították a dolgokat. Egy kis fenyegetés 
itt, egy kis pénz ott és már nem is volt 
panasz és tanú, így bűntett sem. 

A viszonyuk a többi családdal kétféle. 
Egyrészt ők mindenkinek mosolyognak és kedvesek. 
De igazából mindenkit lenéznek és kigúnyolnak. Azt 
hiszik mindenki hülye és nem látják ezt, így jó 
viszonyt hisznek. De valójában senki nem kedveli 
őket, és ha nem lennének ilyen ostobák, akkor látnák 
mennyire rosszul áll a szénájuk. 

Pergar - Kézműves család 

Erano Pergar a családfő kiváló mesterember és 
jó üzletember. Övé a legnagyobb kézműves céh a 
városban. Nagyjából 90 kézműves dolgozik nála így 
felettébb meghatározó, hogy mit, kinek, és 
mennyiért adnak el. Ő maga már 66 esztendős 
elmúlt, így a tanács ügyein (a tanácsba már több 
mint száz éve meghívást kaptak), és a családon kívül 
nem sok mindennel foglalkozik. Felesége Tialon 65 
éves és már menni is alig bír. Négy gyerekük van. 
Legidősebb lányuk Loryn 46 éves, festőként 
dolgozik, és Hazdalan városában él férjével, aki az 
ottani városőrség egyik tisztje. Három gyerekük van. 
Második lányuk a 45 éves Kamie a céhet vezeti két 
öccsével egyetemben. Férje Raden az agyag mestere 
és egy gyerekük van, aki Sattil városában tanul egy 
neves szobrásztól. A családfő idősebbik fia Verdin 
43 éves és feleségével Cecil-lel együtt a céhben 
dolgoznak, három gyerekük van. A legfiatalabb fiú 
Paweg is már 40 éves és elvont festő művész. Még 
nem házasodott meg. 

A viszonyuk a di Haywen (1-es) családhoz 
nagyon jó, már 8 éve nagyon szoros kereskedelmi 
kapcsolatot folytatnak. A syl Meiwina (2-es) 
családhoz is nagyon jó viszony fűzi őket. 
Rebesgetik, hogy a két család pár éven belül 
házassággal is erősítené a kapcsolatát. Garran 
Doenneld –dal (3-as család) jó öt évvel ezelőtt óriási 
vitájuk volt, melynek során a két családfő majdhogy 
nem egymásnak esett. Azóta rossz viszonyban 
vannak. A Krebantor (4-es) családdal jó viszonyt 
ápolnak, de egy-egy jó beszélgetésen kívül nincs 
más kapcsolatuk. A Roatech (5-ös) családot nem 
szeretik a stílusuk miatt. Egyébként nincs 
kapcsolatuk velük. 
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