
 

 

 
 

A Világ közepe fogadó  
és karavánpihenő 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A fogadó egy sík területre, amit 
valaha tölgyerdő borított, 4m magas 
vastag cölöpökkel körbebástyázott, 
kisebb farmnak épült. Megközelíteni 4 
irányból lehetséges. A kapuknál és a 
sarkokon őrtornyok, azokat pedig vastag 
gyilokjárók kötik össze. A falakon 
belülre érve mind a négy irányból más 
és más látvány tárul az utazó szeme elé. 
A kövezett utakat és néhány egyéb 
helyet leszámítva a területet szépen 
gondozott pázsit takar. De lássuk mit lát 
az érkező, kapuk szerint.  

Az Északról jövő utazó a hatalmas 
tölgy kapun bejutva kövezett útra lép, 
jobb kéz felöl egy istálló, bal kéz felöl 
pedig egy íjászpálya, szemben pedig a 
Déli kapu látható. Az íjászpályán 
áttekintve az utazó meglátja a Keleti 
kaput, majd azon túl egy lovagi  

 tornapályát valamint egy kisebb 
gladiátorarénát. Jobbra ugyancsak 
kövezett út vezet el az istálló mellet, ez 
vezet a fogadóhoz.  

A Keleti kapun érkező utazót a 
jobb kéz felől lévő íjászpályán és a bal 
kéz felől lévő lovagi tornapályán és az 
utána lévő gladiátorarénán kívül a 
szemben lévő kovácsműhely, ami az 
istálló mellé épült, valamint az út bal 
oldalán elhelyezkedő kétszintes épület 
látványa fogadja, ami egy kibérelhető 
ház, melyben szobák és egy hatalmas 
társalkodó van, bárminemű 
rendezvényre (persze nem élőáldozatos 
szertartásokra).  

A Déli kapun átjutva az utazó 
szemei elé bal kéz felől egy kisebb 
liget tárul több mint 20 öreg tölggyel 
és egy, a kétszintes épületek fölé 
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legalább 4 emelettel tornyosuló torony. 
Szembe az utazóval a kétszintes épület, jobbra pedig 
a gladiátoraréna.  

A Nyugati kapun betérő utazó a fogadó 
épületével találja szembe magát, bal kéz felől csak 
egy utat lét ami eltűnik a fogadó mellet, jobb kéz 
felől viszont két kisebb épületet lát. Ezek a szolgák 
szállásai nemek és családi állapot szerint elosztva. 

Most szóljunk néhány szót az épületekről 
amiket itt találunk: 
• Az istálló épülete: egy ugyancsak nagy méretű 

épület majd 50 ló befogadására képes. Az épület 
nagyjából négyzet alaprajzú, a tetején középen 
egy lyukkal, amit szellőztetés gyanánt hagytak 
rajta. Az istállónak van egy nyitott területe is a 
kovácsműhellyel szemben, ezt kerítéssel vették 
körbe és szalmával szórták fel. 

• A kovácsműhely épülete: egy egyszerű, egy 
oldalt nyitott műhely, ami egyben a kovács 
lakhelye is. A kovácsműhelybe belépő személy 
elé a hatalmas kovácstűzhely, az üllő, és a 
falakra felaggatott késztermékek látványa tárul. 
Jobbra a tűzhelytől egy ajtót talál a kíváncsi 
látogató, de oda nem érdemes a kovács 
engedélye nélkül belépni, mert az a biztos halál, 
mivel az ott az ő szobájának ajtaja. 

• Az íjászpálya: hát ezt nem nevezhetjük igazán 
épületnek de szót ejtünk róla is. Ez egy 
kitaposott kb. 100m hosszú terület a végén 
céltáblákkal. A területen 10m-enként egy 
jelzőkaró van lebökve, a gyakorlás segítése 
miatt. 

• A lovagi tornapálya épülete: ez egy 5 soros 
egyenesen futó pódium amit napellenzővel 
láttak el. A lovagok a nyílt elkerített 
szorítóban ütközhetnek meg egymással. Ez 
a szorító valaha füves volt, de az 
összecsapások miatt már csak a puszta föld 
maradt. 

• A gladiátoraréna épülete: ezt az épületet az 
Asziszi viadalok arénájának és a Dzsad 
viadalok arénájának ötvözéséből építették. 
Az épület ellipszis alakú, a közepén földel 
felszórt terület, amit 3m magas fallal 
elzártak a lelátótól. A lelátó napellenzővel 
takart szinte fedett rész, míg a küzdőtér 
fedetlen. A küzdőtéren 3 ajtó van, az elsőn 
a gladiátorok tudnak bejutni, a másodikon a 
vadállatok, a harmadikon pedig a nézők 
(már ha be akarnak menni) de innen tudnak 
a harcosok is bejutni ha meg kell fékezni 
egy olyan vadat amit az idomárnak nem 
sikerül. 

• A varázslótorony: 6 szintes épület melyen a 
bejárat mágikus rejtekajtó melynek 
működtetéséhez ismerni kell a nyitó szót. 
Az ajtót titkosajtó keresés –30% 
nehézséggel lehet megtalálni. A tetején 
obszervatórium van, de hogy a torony mit 
rejt magában azt csak a KM-ek és Lady 
Arckhan, Ronin Offspring, és Acélpörölyű 
Rogan tudják. 
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• A fogadó épülete: egy hatalmas 
kétszintes épület három bejárattal. Az első 
ha bal kéz felől haladunk egy 150 cm 
magas széles ajtó ami a fogadó éttermébe 
nyíllik (az itt dolgozó törpe kovács 
magának építette). A következő ajtóhoz egy 
kisebb néhány fokos lépcsőn lehet feljutni, 
az ajtó kétszárnyú, erősen vasalt, masszív, 
tölgyből készült, csak kopogtató van rajta, 
mert az ajtó mágikusan nyílik, befelé (a 
kapu nyitásához elég csak közös nyelven, 
jól hallhatóan azt mondani: ”Nyílj ki”). Ez 
az ajtó is az étterembe nyíllik. A harmadik 
normál méretû, egyszárnyas ajtó ez egy 
kisebb fogadó vagy inkább kocsmarészbe 
nyíllik. Az épületen belül találhatunk egy 
konyhát, ami leghátul az istálló mellet 
található, a konyhából két ajtó is vezet a 
fogadó részbe. Az egyik ami a tûzhely falán 
található egy kisebb raktérbe vezet, amiből 
az étterembe lehet jutni. A másik ajtó egy 
folyosóra vezet amiről több ajtó is nyílik. A 
konyhával szembeni Ronin lakhelyének az 
ajtaja. A mellette lévő a mellékhelység. Az 
utána következő pedig egy hatalmas 
könyvtárba vezet. A könyvtárral szemben a 
következő ajtó egy zárt tárgyalóba nyíllik 
(persze ebből a tárgyalóból pedig egy titkos 
tárgyaló nyílik amit egy ügyes titoksajtó 
kereséssel meg lehet találni, ebben a 
teremben egy lépcső vezet lefelé, ami egy 
titkos térkapu pentagrammát rejtő pincébe 
vezet, amit egy Xing őriz). A folyóson 
továbbhaladva kiérünk az étterembe. Az 
étterem ahol általában az ide szállásért, 

munkáért betérő utazók vannak elég nagy, több 
kultúrának és igénynek megfelelően kialakított 
asztalok, kivéve azt a néhányat ami egy kis 
emelvényen egy kiemelt asztal köré tettek. Ezek 
mind egy stílusúak a kiemelt asztallal, amit egy a 
plafonról világító fénykör és vörös zsinór vesz 
körbe. A teremnek nincs ablaka a fény mágikus 
eredetű a terembe, 11E erősségű elemi fény 
(napfény borús időben) amit évente kell 
megújítani. Az étteremből két ajtó nyíllik a 
folyosó bal oldalán. Az egyik egy lépcsőházba 
vezet, ami az emeleti szobákhoz és a fürdőkhöz 
vezet. A másik a korábban már említett 
kocsmába nyíllik, ahová egy szûk folyosón 
keresztül lehet eljutni innen. Az emeleten, a 
lépcsőházzal szemben, a fürdő ajtaja van, bal 
felől egy 8 ágyas szoba, jobb felől pedig egy 
folyosó amiről, a 8 kétágyas szoba nyíllik, a 
lépcsőház mögött van a második fürdő és az 
mellet jobbról, a második 8 ágyas szoba. Az 
épület mágikus védelme védő varázskörökből 
áll, amik az épület alapjaiban helyeztek el és 
túlnyúlnak az épület falain. A varázskör az elemi 
mágiák ellen nyújt (paraelemek ellen nem) 
védelmet 100E erőségben. 

• A kibérelhető ház épülete: ez a hát két szintes, a 
földszinten csak egy nagy nappali található, míg 
az emeleten 8 négy személyes szoba, és egy 
fürdő. 

• A torony épülete: a varázsló lakhelye aki még 
Ronint a fiatal korából ismeri. Az épületnek 
ajtaja mágikusan védett és csak titoksajtó 
kereséssel lehet megtalálni azoknak, akik nem 
tudják hol kell azt keresni. Egyébként egy 6 
szintes mágustorony rúnaszobákkal és 
obszervatóriummal. 
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• A szolgák szállásainak épületei: ezeket az 
épületeket együtt tárgyalom. Itt 8 nő, 10 férfi és 
az őrség 40 katonája lakik. Ezek az épületek 
ugyancsak két szintesek, de az első épületben 
lakik a 4 család a gyermekeikkel és a tisztek, a 
másodikban pedig a katonák. 

Ronin Offspring és a Világ közepe 
története: 

Kocsmárosunk 40 éves, 10 évig dolgozott 
felszolgálóként Torozonnál és öt évig volt a jobb 
keze. Ő maga soha sem kalandozott. Potom pénzért 
vette a fogadója helyét az előző tulajdonostól. 3 éve 
áll a Világ közepe. Első alkalommal kalandozókat 
bérelt fel a vidéken lévő goblin törzs támadásai 
miatt. Most már csak hírmondó van belőlük a 
környéken Azóta a kalandozók paradicsomát hozta 
létre. 

A területen csak a varázslótornyot övező liget, 
nem több mint 20 hatalmas tölgy az eredeti. A régi 
épületet elbontatta és mindent újra építetett. 
Vagyona mára mithrillekbe mérhető, annak idején 
100 arannyal a érkezett. 

A cég mottója a főteremben, a pult felett 
olvasható minden nyelven amit Offspring ismer: - 
Minden információért fizetni kell! 

Ronin mindig az adott kérdező pénztárcájához 
méri az árat. Sokszor viszont információval is 
megelégszik vagy szívességgel, munkával is lehet 
neki fizetni.  

Aki először száll meg nála annak az első 
hónap (20nap) teljesen ingyen van. Cserébe annyit 
kér, hogy akivel utazásaik során találkoznak 
vendégei azoknak ajánlják a fogadót! Dél Yneven és 
Erionban egy kalandozót ha megkérdeznek mi a déli 
városállamok legjobb fogadója, biztos hogy a 
Világközepét fogja mondani.  Van egy 100 aranyos 
limit, tehát a predoci 5fürtöst itt sem lehet nyaklóra 
vedelni.  Az árai amúgy is alacsonyak. 

Van könyvtár ,mágikus fegyvereket is tud adni 
ha kell de nem ezer számra és mindenek megvan az 
ára! 

A rendre két harcművész vigyáz, enoszukei 
10.szintűek.Ronin  az életüket mentette meg 
Erionba. A klánjuk elől menekülő szukékat Torozon 
tavernájába hívta. A klán vérebei nem voltak 
hajlandóak fizetni az információért, szét akarták 
verni a tavernát, hogy előkerítsék a két testvért. Hiba 

volt a jelenlevő 50 kalandozó előtt ezzel 
próbálkozni. Ronin kapcsolatban van a 
Szürkecsuklyásokkal. Minden alvilági 
információt tőlük szerez be. A világ közepébe a 
kis söntésben a pultos az állandó összekötő.3 
szürkecsuklyás mindig tartózkodik a 
karavánpihenő területén. Itt természetesen csak 
Ronin engedélyével akcióznak. Ha más 
tolvajokat látnak lopni, rabolni akkor 
figyelmeztetik a kocsmárost ő pedig belátása 
szerint cselekedik. 

A pincébe lévő térapu pentagramma, ami 
Erionba vezet Torozon tavernájába! Ezt fel 
tudja ajánlani gyorsan utazni vágyóknak, de 
ennek is megvan a megfelelő ára. A mágián 
kívül egy Xing őrzi láthatatlanság köpenyben. 
Ha bárki a térkapu pentagramma megtörésével 
próbálkozna, kérdés nélkül levágja. (mentál 
mágia alatt áll hála Lady Arckhannak, pl. nem 
vágja le a mágia használókat , mert 
természetéből adódóan ezt megtenné ha az 
illetőről ez kiderül. stb.) 

Ronin nőtlen, mindene az üzlet. 
Boszorkány nővére Alidaxban él minden kis 
pondró boszorkányt  aki az öccsére pályázott 
elrémített Alidax tanácsnokának védjegye egy 
anyajegy a köldöke alatt (tetoválás). 

Lady Archan Az ismeretségük kezdeteire 
már Offspring sem emlékszik, de mikor 
Torozonhoz került már mintha ismerték volna 
egymást a félelf hölggyel, felszolgáló korában 
többször látta és a társaságában feltűnő törpét 
is. A hölgy mindig Offspring asztalához ült 
mintha valami kapcsolat lenne közöttük. 
Offspring mindig csodálta a feltűnő szépségű 
félelfet. Tanácsadó korában sok megbízatást 
szerzett a két kalandozónak.  

Acélpörölyű Rogan Tarinból származó 
kalandozó egy gorvikból való menekülés során 
akadt össze a félelf varázslónővel. A világról és 
az életről alkotott hasonló nézeteik miatt 
kerültek közel Offspringgel, hosszú éjszakákba 
merülő beszélgetéseket folytattak együtt. Rogan 
szeret történeteket mesélni kalandjaikról a 
varázslónővel bár egy pár ital után ezek a 
történetek jócskán megváltoznak. Tíz korsó sör 
után egymaga elpusztított egy őssárkányt. 
Mindhárman szeretnek kártyázni és kockázni. 
Mikor Offspring előállt a karaván pihenő 
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ötletével nem volt kérdéses hogy vele 
tartanak barátai. 

Érdekességek, ha a pincérekkel , 
bárpultosokkal, Roninnal, Lady 
Arckhannal, A törpével beszélgetésbe 
keverednének 

- 50 mérföldes körzetben nincs más 
emberi település csak ez. 

- Az északra lévő erdőben még 
elvétve lehet találkozni goblinokkal. 

- Az erdőben van egy Arel szentély 
egyszer szétrombolták de azóta az erre járó 
Arel papok felszentelték újból. 

- A Fogadóban eddig egyszer történt 
egy nagyobb rablás sorozat. A vendégek 
szobáit forgatták át. Az elkövetőt ekkor is 
elfogták. 

- A ligetben rengetek bagoly honos. A 
Lady őket használja ha valaminek titokban 
akar utána járni. 

- A törpekovács otthonában egy kis 
szekrényen díszes helyen őrzi unokaöccse 
sisakját. A rokon 3 kráni fejvadászt és egy 
Ranagol papot rántott magával a halálba. 

- A térkapu pentagrammát az ynevi 
térkapuhálózatot felújító varázslóiskola varázslója 
alkotta. 

- A fogadó falai között aludt már Kszishnii 
Chssce a kalandozó gyíkmágus. 

- A fogadóban már sok szerzet megfordult 
nagyon egzotikusnak kell lennie annak az utazónak 
aki megjelenésével meglepettséget vált ki. 

- A fogadóból már menekült el A pyarroni 
inkvizíció papja, más vendégek terrorja miatt. 

- Az arénában éjközép idején 
anyaszültmeztelenül edzett már barbár a lelátón 
hölgy jelenlétében. 

- Találtak már itt skizofrén ember ágyában 
halott wiert   

- Szürkecsuklyásokat leltek hátbaszúrva a 
lőpályán.  

- A fogadó lépcsőjén lepleztek már le Shi-
Krisst.  

- A világ közepe asztal melletti asztalban 
valaki ilanori nyelven azt karcolta: „a fekete és a 
fehér harca” ki tudja mire gondolhatott 

- Remélhetőleg az ide látogató kalandozók 
további érdekes eseményekkel színesítik  a hely 
történetét.  
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A cikkhez mellékelve volt öt karakter 
leírása, ezek nem kerültek beformázásra a 
cikkbe. 

 
 
 

  

 
 

 


