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Környezet 

Hlejko törpeállam Vandar 
városkából és egy Prisk nevű favágó 
faluból áll. A város a Gályák tengerének 
partján fekszik, északra tőle Pellisel, 
délre pedig Arginsalo városa található, 
mindkét helyre szekérút vezet. Nyugatra 
Borgano városa van, oda nem vezet 
közvetlen út. Vandartól északnyugatra 
van Prisk, ahol az erdészeti 
tevékenységet folytatják, keletre pedig a 
tenger. Gazdasága a környéken található 
jó minőségű tölgyfa kitermelésén alapul, 
erre épült rá a hajógyártás is. Próbálják 
felvenni a verseny a Hat Várossal 
hajógyártásban, ha mennyiségben nem 
is, de legalább minőségben. Kikötője 
nem túl jó fekvésű, ezért az itt készült 
hajókat még a sójákon készre szerelik, 
vízre bocsájtás után azonnal el is 
szoktak indulni. 

Az állam vezetője Airo Gan 
herceg jelenleg. Legtöbbször nem 
tartózkodik Vandarban, Equesselben 
van egy kisebb palotája, ott költi el 
országa pénzét. Az állam tényleges 
irányítója Vandar város polgármestere, 
Bred Selzo és a városi tanács 
főtanácsosa, Lein Hemru. 

Vallás 

A pyarroni panteont tisztelik, 
legnépszerűbb Antoh hite, csak neki van 
szentélye a városban. 
 

Történelem 

Régen Pellisel része volt, de II. 
(Kéztördelő) Artemor herceg a 
kisebbik fiának adta a vidéket, így jött 
létre a különálló Hlejko. A két állam 
szövetségben áll egymással, együtt 
dacolnak a szomszédjaik 
terjeszkedésével. Vandarnak nincs 
állandó hadserege, csak egy kis városi 
miliciája, aminek fő feladata a kikötői 
díjak beszedése. Szükség esetén 
zsoldoscsapatokat vagy kalandozókat 
fogadnak. 
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Vandar nevezetességei 

Fogadó a Gyáva törpéhez 

Berin volt kalandozó vezeti, akit az utolsó 
kalandozásánál a törpe társa cserbenhagyott. Azóta 
nem kedveli a törpéket és hogy ezt sose felejtse el, 
nevezte el így a fogadóját. Segédjei utcagyerekek, 
akiket igyekszik felkarolni és tanítani. A városba 
járó kalandozók általában itt találhatók meg. 

Halnyelő kocsma 

Luis, egy jól megtermett férfi vezeti a 
kocsmát. Főként a helyiek szegényebb rétege jár ide, 
mert jóval olcsóbb hely, mint a fogadó. 

Antoh templom 

A tengerparton fekszik, különféle kagylók 
díszítik. Az oltár kagylóberakásos, a legenda szerint 
maga Antoh adta a városnak. Igazából egy Redovon 

nevű kalózkapitány adta, mikor szorult 
helyzetében a polgármesterhez fordult és ő 
segített neki. 

Világítótorony 

Már az állam megalakulása előtt 
felépítették, mikor Vandar csak egy 
halászfaluként Pellisel része volt. Az akkori 
polgármester, Aron Quentiss építette, mert több 
halász vesztette életét, mikor a ködben nehezen 
találták meg a kikötőt és a várostól északra 
fekvő sziklás partszakaszon hajótörést 
szenvedtek. 
A világítótorony segít, hogy halászok a 
megfelelő irányba térjenek haza. 
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