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Ez egy fejvadászklán, melyet 
P.Sz. 1392-ben aquirok alapítottak 
embereknek, hogy harcok során ne a 
saját fejvadászaikat veszítsék el. A 
Keleti Kráni peremhegységben az 
alapításának helye, de ezt a helyet ma 
már csak kiképző területként használják. 
A klán tényleges központja Kránban 
van, a toronytól keletre 10km-re. Sokan 
vitatják, hogy a Birodalmi 
Fejvadászklánból (később csak BF) 
vagy a Horten ’lau divisből (egyszerűbb, 
köznapi nevén Aquirok Klánja ld. 
később AK) kikerült fejvadászok 
jobbak, eltökéltebbek, hidegvérűbbek 
illetve tapasztaltabbak. Nem kétséges, a 
BF-ben magasabb TSZ-ű fejvadászok 
vannak, de a BF-et csak fejvadászok 
alkotják, így varázstárgyakért és 
mérgekért a tagoknak külön fizetniük 
kell, ami jelentősen lecsökkenti az évi 
bevételüket. ellentétben az AK-ban 
többmindenki megtalálható, de erről 
majd később. 

A klánt 4 Sötét Elf alapította, 
azért, hogy ne a Gho-ragg szolgáikat 
öljék meg a barlangi rémségek, hanem 
az itt kiképzett embereket. Ez így is 
ment, senki sem mert a Sötét Elfekkel 
szembeszegülni. De 1000 év múltán 
meghalt mindegyik vezető, szolgáik 
pedig visszahúzódtak a barlangokba 
nyugalmat és új urat keresni. De a már 
akkor több, mint 70 tagot számláló 
fejvadászklán nem bomlott fel, sőt, új 
vezetőjük lett, egy Douval nevű Szabad 
Vadász, aki folytatta az újoncok  

kiképzését, az ősi aquir rendszer 
alapján. Még csak aquirul tudtak, és 
nem is volt kapcsolatuk a külvilággal. 
ppen ezért határozta el Douval, hogy 
szövetséget köt a Ranagol egyházzal. 
Ez abból állt, hogy az egyház új 
tagokat szerzett a fejvadászklánnak, és 
gyűléseken, összejöveteleken, miséken 
terjesztette a hírét. Így a fejvadászok 
az egyházon keresztül kapták meg 
megbízatásaikat. Ezért cserébe az AK 
elismerte Ranagolt feljebbvalójának, 
és áldozatokat szerzett az egyháznak. 
Ez most is így megy. Később hírük 
eljutott a Kráni 13-akhoz, akik 
felemelték a klánt a BF szintjére, 
illetve annál egy kicsit feljebb. Ez volt 
kb. P.SZ. 2500-ban, de ez nagyon nem 
tetszett a BF-nek. Éppen ezért 2 évre 
rá egy beépített BF ügynök elárulta 
őket, és több, mint a felét az AK-nak 
lemészárolták. Ezután nyílván nem 
működhetett nyílvánosan az AK, de 
még mindig nagy befolyása maradt, 
mivel támogatta a Ranagol egyházat. 
Később újra megerősödött, és 
szerteágazó titkos rendszert hoztak 
létre, amelyben elég sokan ügyködtek. 
Ez a rendszer mára sem változott meg, 
sőt, tovább bővült. 

Felépítés: A klán 4 épületet és 
egy 5x2 hektáros területet birtokol. A 
szabad terület a Kelet-Kráni hg.-ben 
van, ahol kiképzik az újoncokat. Erről 
a helyről csak két vezető fejvadász, a 
kiképzők, három Ranagol főpap és egy 
pap tud. 
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Pontos helyét így is csak a  kiképzők és a 
legnagyobb tapasztalattal rendelkező Szabad Vadász 
tudja. Az újoncok kiképzése 17 évig tart, aki nem 
olyan tehetséges, mint remélték vagy nem bírja a 
kiképzést, az egyszerűen meghal vagy megölik. Így 
a bekerült 40-50 hét éves gyerekből csak tíz éli meg 
a kiképzés végét. Ami a nagyon durva, még az 
aquirok által írt szabályok szerint folyik. Akiket 
kiképeztek, ezután térkapuk segítségével az éppen 
aktuális (hiányos) kalandozócsapathoz teleportálják. 
Így kalandok során tapasztalatot gyűjtenek, végül (2-
3 év múlva) egy varázslóval üzenetet küldenek neki, 
hogy térjen vissza Kránba, az AK-ba. Ekkorra már a 
kalandozó 6.-7. szintű. Megosztja a klánnal addigi 
tapasztalatait, és ekkor döntési lehetőséget adnak 
neki: vagy élete végéig szolgálja a klánt itt Kránban, 
kötött szabályok szerint, vagy vagy elmegy szerte 
Ynevre kalandozni élete hátralévő részében, és 
tapasztalataival bővíti, fejleszti a klánt. Ebből 
kiviláglik, hogy az AK-ban lévő fejvadászok egytől-
egyig kalandozók, tehát hatalmas erőt képviselnek. 
De csekély számuk miatt ezt nem lehet kihasználni, 
sőt számtalan küldetést, megbízatást, 
orvgyilkosságot mondanak le embereik hiánya miatt. 
Így is az a néhány fejvadász hatalmas bevételt hoz a 
klánnak. A fejvadászokon kívül mások is vannak az 
AK-ban, akik egyéb feladatokat töltenek be.                                                                                              
Vannak kémjeik, akik szerte Kránban és a környező 
országokban. Így ertesülnek olyan információkról, 
amiket esetleg pénzért pénzért tudnak értékesíteni, 
illetve amik fontosak a klán fennmaradásában (pl. 
merénylet készül ellenük) Bár a kémeknek sok pénzt 
kell kifizetni, mégis a beszolgáltatott információk 
nélkül a klán megszűnne létezni. Kb. 70 ilyen 
kémjük van. 

Másik kevésbé fontos tagjai a klánnak a 
csempészek. Bár kevés van belőlük, rengeteg pénzt 
megtakarítanak az AK-nak.  

És végül jön a vezető réteg, akik az akciókat 
megtervezik és kivitelezhetővé teszik. Ebbe alig 
néhányan tartoznak bele: Khiar, az egyik szabad 
vadász, D’horgh, a másik szabad vadász (mindketten 
14. tsz-űek) egy 10. tsz-ű varázsló és egy 12. tsz-ű 
pap.Ők bonyolítják le a megrendeléseket, látják el 
élelemmel a klánt, ők szerződtetik és bízzák meg a 
csempészeket, és a kémjelentések is ide futnak be. 

A főépületben laknak a fejvadászok (20-an 
vannak) saját magukra mosnak, főznek, takarítanak. 

Sokan más munkát is vállalnak hobbiszinten 
(pl.: íjkészítés; kovácskodás; stb.) 

Egy Ranagol templom is a klán 
fennhatósága alatt áll, ahol az ügyfelekkel kötik 
a szerződéseket. 

A harmadik épület a legtitkosabb kis 
eldugott földalatti zug ahol a vezetők 
tanácskozni szoktak. 

Végül a negyedik épületben, ami szintén 
egy eldugott helyen van, boszorkánymesterek 
és nekromanták laknak és tevékenykednek. A 
fejvadászok élő és halott humanoidokat illetve 
egyéb lényeket adnak nekik kísérletezésre, 
cserébe ők hatalmas mennyiségű méreggel és 
varázsitallal látják el a klánt. Ezekből a 
cuccokból a klán még eladni is tud.  

Sokszor a Kráni 13-ak is velük végeztetik 
a csöndes „piszkos” munkát, ezért jelentős 
pénzbeli támogatást kapnak évente tőlük. 

Senkitől sem kell tartaniuk, a környező 
tolvajklánokat megfélelmítették, és a 
közbiztonságot busásan lefizették, így 
nyugalomban tevékenykedhetnek. 

Fejvadászaik fekete köpenyt viselnek, 
melynek hátára arannyal egy ökölbe szorított 
vaskesztyűs kéz van varrva. 

 
Pénzügy:   Bevétel:  

megbízások 3000a 
varázstárgyak 300a 

mérgek 1500a 
csempészek alt. megtakarítás 1000a 

kémkedés 500a 
Kráni 13-ak 1000a 

                   
Kiadás: 

kiképzés 1000a 
kémek bére 1000a 
többi csatlós 200a 

fegyverek 1000a 
közbiztonság 2000a 

 
Bevétel:2100a 
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