
 

 

 
 

Női klánok 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A most szereplő leírások csak 
vázlat jellegűek, tehát csak néhány adat 
van megadva, ha valaki szeretné 
felhasználni őket, akkor dolgozza ki 
részletesebben. Az eredményt pedig 
szívesen fogadjuk az 
antail@kalandozok.hu címre. 

Erenia - a Földanya öklei 

Hely: Shaeral délnyugati része 
Típus: amazon klán 
Tagok száma: 357+- harcosok  
Vezetők: 13 vezető, közülük 1 

választott vezető királynő 
Kasztok: amazon, papnő, boszorkány, 

esetleg sámán (ikerkasztban is)  
 

Assin - orgyilkos szekta 

Hely: Dél-Gorvik 
Típus: orgyilkos szekta (klán) 
Tagok száma: 149  
Vezetők: 5 fő, tekintélyelvű 
Kasztok: fejvadász, orgyilkos, 

mesterlövész, testőr, boszorkány, 
papnő, harcos, varázslónő (csak 
befogadott és ikerkasztként!!)  

 

Láthatatlan klánok Yneven 
Láthatatlan klánok alatt, olyan 

szervezeteket értünk, amelyek nem 
tevékenykednek hivatalosan bár a 
letelepedési helyen mindenki tud róla, 
és fél. 

Lin-Quej 

Ez egy misztikus legendákkal 
övezett klán. Két részre bomlott. A 
régi és fő klán területe Riegoyban van, 
a másod klán Niarében van. A név és a 
hatalom eszerint oszlik. Így a 
harcművész-északi klán kultúra szerint 
osztoznak a „jinen és a jangon”. A 
klán régen Riegojban volt, de a 
klánfőnök halála után annak lánya aki 
Niarében nevelkedett eddig, szakított a 
hagyománnyal. A fiú viszont átvette az 
eredeti vezetést. Az egész Lin-Quej 
igazi hatalma régen az elemek 
uralásából, és a sárkány adományából 
származott. Az elemeket csak 
felhasználni és kivédeni képesek. Mára 
már csak a vizet, jeget, és földet 
uralják. Ezeket mágiahasználat ként 
oktatják harcosaiknak, akikre 
különleges feladatokat bíznak. Egy 
ilyen harcost 25 évig nevelnek. Eddig 
még csak egyszer fordult elő, hogy a 
harcos ellentmondott a klánfőnöknek, 
illetve elhagyta az egész klánt.  
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Riegoyi klán 

Típus: titkos tolvaj és fejvadász klán 
Ismert név: Sárkány ereje klán - Sárkány Lin-Quei 
Vezető: Matrek Toren di Predan 
Tagok száma: 250  
Hely: Riegoy, városok alatti kazamata rendszer 

(crantai) 
Sárkány adománya: "A sárkány ereje" - jin medál 
Oktatott kasztok: tolvaj, fejvadász, harcos, 

boncmester, boszorkánymester, pap, 
kardművész, harcművész (25 évenként elemi 
harcos...)  

Niarei klán 

Típus: titkos fejvadász és kardművész klán 
Ismert név: Sárkány lelke klán - Tigris Lin-Quei 
Vezető: Celina Toren di Predan 
Tagok száma: 100  
Hely: Niare, Keleti pagodák a hegyekben 
Sárkány adománya: "A sárkány lelke" - jang medál 
Oktatott kasztok: harcművész, orgyilkos, pap, 

boszorkánymester, fejvadász 
 

A sárkány adományai 

A sárkány adománya régen egyetlen medál 
volt, amit a Lin-Quej kapott még Kyria létezésének 
végén a Sárkány istentől. Ez az ereklye határozta 
meg a klán vezető személyét, mert vezető csak az 
lehetett, aki tudta használni. Kivételes képességek 
kellenek a medál használatához, mert a sárkány 
erejét és lelkét kordában tartani nem egyszerű dolog. 
Az utolsó ember aki képes volt egyszerre mind a 
kettőt használni az a jelenlegi vezetők nagyapja. 
Viszont o sem tudta korlátlanul uralni az erőt. Az 
aquirok elleni harcban győzött, de megölte saját 
feleségét is. Ezek után rájött, nem csak felesége, de 
az egész klán is elvesztett. Neki állt újjászervezni az 
egész klánt, majd eltörte a medált két teljes egész 
részre, s így a hatalom is megosztottá vált. Halála 
után fia már nem tudta használni az ereklyét. 
Igazságos vezető volt az ifjú, s a hatalmával is jól 
bánt. A klán élete virágzott. Az idő múltával 
született egy fia és egy lánya. A felesége kérésére a 
lány Niarében, a fiú Tiadlanban nevelkedett. A fiú 
nevelője szembeszállt az apával, aki elvesztette a 
harcot, s a mesternek adta a Jin medált. Viszont ő 

nem tartotta meg, hanem egyik tanítványának 
adta. (Róla csak annyit, hogy ő a Beriqueli 
Vezon ház vezetője). A lány időközben 
hataloméhessé vált. Megölte az apát és átvette a 
hatalmat. Megpróbálta a Jang medált 
használni,de nem sikerült neki. A fiú visszatért 
és legyőzte húgát, majd száműzte. A lány 
innentől már Enoszuke és Toron érdekeit 
szolgálta nyíltan. A fiú viszont már csak 
Riegoy érdekeit nézi, csak az északi 
szövetségnek segít, de minden áron megőrizteti 
a klán „láthatatlanságát”. 

A sárkány ereje lehetővé teszi a sárkány 
erejének használatát és a teljes fizikai 
sebezhetetlenséget. A sárkány lelke medálja 
pedig lehetővé teszi a sárkány minden 
varázserejének kihasználását. 

Az elemi harcosok 

A kazamatában működő klán ha talál 
különleges képességű gyereket azt felneveli 25 
év alatt mint fejvadász és végül megtanulja egy 
elem hatalmát. Utoljára a jég használatát tanulta 
meg egy férfi, de o elhagyta a klánt . Csak 
különleges küldetésekre használják őket, 
ilyenkor vagy egyedül dolgoznak, vagy egy 10 
fos alakulatot vezetnek. Az idők folyamán úgy 
alakult, hogy csak jég, víz és föld mágiát 
tanultak a kiválasztottak. 

Beriqueli Vezon Ház 

Ismert név: Vezon Ház 
Hely: Dél-Beriquel emberlakta kikötője 
Tagok száma: 49 
Vezető: Hianichu Akatan Hijchi (Hianicu 

mester - „ejtsd: hájhnicsu vagy hianicsú”) 
Sárkány adománya: „A sárkány lelke” - jang 

medál 
Oktatott kasztok: harcos, fejvadász, 

harcművész 
 
A mester nevelte fel a Lin-Quej férfi 

vezetőjét, majd összetűzésbe került annak 
apjával és harcban legyőzte. A Jin medált kérte 
élete cserébe. Ezt megkapva egy tanitványának 
adta aki eleve sem egyszerű halandó. ... 

Hianichu mester már 290 éve vezeti a 
klánt. Hűen követte Kaoraku minden tanítását, 
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bár hitszegő volt eleinte, de mivel jól 
szolgálta a sárkányt így megkapott tőle 
bizonyos ajándékokat. Nevezetesen ő eleve 
boszorkánymester volt s Kaoraku 
biztosította neki, hogy harcművészettel 
ötvözze a villámmágiát. Ez egy sajátos 
pusztakezes harcmodort eredményezett. 
Azért költözött Beriquelre 190 évvel 
ezelőtt, mert rábíztak egy csecsemőt, akit 
egy démon nemzett. Így tehát a fiú félig 
démon, ezt hűen tükrözi ereje, és az hogy 
még mindig csak 22 évesnek látszik, pedig 
a valós kor már 190 év !! ... O kapta meg a 
Jin medált, így teljesen sebezhetetlen 
fizikailag. A fiú neve szintén érdekes: Jin 
K'tara ( de van aki katana-nak mondja). 

Sogron klán - Oxin rend 

Típus:Tűzvarázsló rend 
Vezető: Sin Mazun (19. Tsz-ű tűzvarázsló, 
drágakő magitor, feketeláng) 
Hely: Észak-Ynev, Eren, Lehoray hercegi 
város 
Tagok: 8 tűzvarázsló, 20 főnix, 15 lángőr, 
5 pap és 10 lángőr tanonc  
Oktatott kasztok: csak lángőr (harcos)  

P.sz. 3685-ben küldte Ordan 5 fős 
tűzvarázsló és 20 fos főnix alakulatát 
északra, az Északi Szövetség 
megsegítésére, Toron és Tharr ellen. A rend 

két fő varázslóját - egy megegyezés alapján - 
Doranban vállalták a tanításukat - drágakő mágiára. 
Ebben különös segítség volt egy új drágakő az oxin 
kő, ezt csak a tűzvarázslók képesek befolyásolni, 
mindenki más számára csak egy vöröses- átlátszó 
díszkő. 

A vezetést még érdemes megemlíteni: 
• Sin Mazun 19.Tszu tűzvarázsló, oxin 

mágus, feketeláng 
• On Jenuza 18.Tszu tűzvarázsló, oxin 

mágus, magitor 
• Olin Gen' Tanef 18.Tsz-ű fény 

ösvényét járó tűzvarázsló, a lángok 
nagymestere, magitor (láng mágus) 

• Zen Kellor 16.Tszu fűnix, a rend harci 
nagymestere, stratéga 

• Olaf Hynesum 15.Tszu Tűz táplálója - 
a rend főpapja 

• Azun 13.tsz-ű lángőr, a rend harci 
kiképzője 
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Szerző: Cyrus 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
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