Álom a Két Hold alatt
Készült a 2007-es Kalandozók táborra
A csapatnak egy gyűrűt kell eljuttatnia egy szigetre, az ottani egyik pátriárkának, Don Corrido
Chacalnak. Onnan kezdődik az egész konfliktus, hogy…
A modul cselekménye 3690 Meleg Évszak, A Tudomány hónapjai(Krad Kvartja)
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 1. napján indul és a Krad Második Hava “Bölcsek” 1. hét 2. napjáig tart.
20 óra* = 1 nap ,5 nap = 1 hét ,4 hét = 1 hónap, 3 v. 4 hónap = 1Nagy hónap,3 Nagy hónap = 1
évszak,3 évszak = 1 év
*A játék könnyebbítése miatt 24 óra a modulban egy nap.
A lényeg hogy kb. 7 nap a történet maga. A hatodik nap a Kettős hold ünnepe. Az órák
megnevezéséhez Magyar Gergely táblázata szolgál alapul. (1 melléklet)
„A Kettős Hold Ünnepe
Krad Kvartjának második havában („Bölcsek”) tartják meg, s tágan értelmezett Tudománynak
szentelik. Az ünnepelés módja a kontinens tájegységei szerint változik. -Erionban például ilyenkor
nyitják meg a nagyközönség előtt a Főnixek Parkját,ahol a különös lények tűzhalálukkal és
feltámadásukkal ejtik ámulatba a város lakóit. A Kettős Hold Ünnepét a kyrek megülték, ám náluk-s
így Toronban is-elsősorban az égi erők előtti hódolat kifejezése volt.”-Summárium
Ezt én tenném hozzá, hogy ezen az egy napon az évben nincsen éjközép. Mind a két hold egyszerre
látszódik, Együtt van fenn annyi ideig amíg az éjközép tartana amúgy. Innen az ünnep neve. A Vörös
hold telehold ezen az éjjelen, 3690-ben.
Ekkor van az egyik baaradi pátriárka, Don Corrido Chacal születés napja is!
A helyszín a Quiron tenger, Északi városállamok. Két évvel vagyunk a XIV zászlóháború előtt. Feszült
a helyzet a környéken. Bár ez még a hétköznapi életben nem érződik. A színfalak mögött már lehet
sejteni, hogy valami elkezdődött. Délen az Amundok még csak ekkor kezdenek feltünedezni.14 éve
volt a Dúlás. Az Észak Lángjai regény cselekménye és a Gyilkosság Caedonban modul előtt vagyunk
időben.
Kalandozóink útjai Caedonba, magára a tengerre, a Baarad szigetre és az ottani városba
Baarantheikbe vezetnek ebben a modulban. (2. melléklet )

Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét
1. nap

/

2. nap

/

1. Éjközép

/

2. Köszöntés

/

3. Fáklyagyújtás

/ a Cetie Arne Rupln Baarantheikbe/

4. Holdak

/
/

/

5. Áldozat

3. nap

/
/Chacalt átviszik a nyári szállásra/
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/ A bárdért indul a hajó

7. Hullámverés/ baaradi tanácsülés kezdete/

/

8. Cápák

/ Ultimus Spus hajó indulása Caedonból/

9. Halak

/

10. Imádság

/

/Vörös Kák fia jelenet
/

11. Felhőjárás/a kalandozók felébrednek/Legkorábbi bejutás a Corrido palotába,/Caedoniak lincselése
12. Napközép

/Ultimus Spus elleni kalóztámadás/

13. Sirályok/ találkozó a megbízóval

/baarantheiki kikötői „csata”

/
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/Antoh papok elleni támadás

/
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16. Léptek
17. Macskák

/Ultimus Spus megérkezik Baaradra/
/merénylet/

/

18. Bűnhődés /Vörös Kák támadása

/Kyel pap álomút (összegez)/

/Neliah „a szerelems nő” színre lép/

Áldozás Tharrnak

19. Baglyok /Hajó indulása Baaradra /
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/ „Hallották a hírt című rovatot”

/

21. Szerelmek/vacsora a Cetie Arne Rupl-n/ Borozás kezdete Omakkal
22. Horgonyvetés/Oren kapitány előadása/

/Lothar megérkezik Baaradra

23. Ájtatosságok/Caedoni borda

/

/ A triumvirátus tanácskozik
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/Omak testőrének története

/
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„CAEDON
A Városállamok nyugati kapuja ez a mozgalmas kikötőváros, melynek közvetlen szomszédja az
abasziszi Nyktalos tartomány. Caedon azon kevés országok közé tartozik, amelyek joggal nevezhetik
magukat városállamnak, mert fennhatósága a szárazföldön csak néhány közeli falura terjed ki.
Caedon kitűnően védett természetes kikötővel rendelkezik. A húszezer lelket számláló város fél
karéjban terül el a környező domboldalakon; az egyetlen komolyabb kiemelkedést, a várdombot
masszív erőd koronázza. Legfőbb nevezetessége az Istenek Forrása, mely egyben a város jólétének
biztosítéka is: egyetlen pohárnyi vizéből meggyógyít bármiféle természetes eredetű nyavalyát, ennél
fogva igen keresett messze délen is. Természetesen a hamisítása sem ütközne különösebb
nehézségbe, ezért a városi tanács már régóta saját varázspecsétjével látja el az elszállítandó
palackokat.
A lakosság sinemosi bevándorlók és a helybéli aszisz lakosság leszármazottaiból áll, így a szőke,
magas termetű caedoni sem ritka. Talán a szerencsés vérkeveredésnek köszönhető, hogy a város
szemrevaló leányairól híres szerte a Tengermelléken. A caedoniak egy, az aszisz nyelvet rettenetesen
kerékbe törő, pergő akcentust beszélnek, emellett elterjedt köreikben a sinemosi és a közös is. Az
egyetlen bevett vallás jelenleg a pyarroni pantheon tisztelete.

Az államocskában két fontos politikai erő gyakorolja a hatalmat: az utóbbi időben meggyengült
hatalmú országbáró és a Nemesi Tanács, melynek tagjai a város leggazdagabb kalmárcsaládjaiból
kerülnek ki. (Ennél fogva nemesi címük meglehetősen talmi kérkedésnek tűnhet például egy erigowi
ekoss előtt). A meglehetősen népszerűtlen országbáró, Dalon Homers hatalma folyamatosan
csökken, ahogy városa a közeli Baaraddal mind kevésbé képes lépést tartani a tengeri
kereskedelem ellenőrzéséért folyó küzdelemben. Erre utal az is, hogy a baaradi kalmárok flottája
P.sz. 3687-ben különösebb erőfeszítés nélkül zúzta szét az egyesült caedoni és tehysi hajóhadat.”

A caedoni ütközetben Baarad flottája a város kikötőjének bejáratánál csapott össze a caedoni és tehysi hajóhaddal.
A szövetségesek oldalán még a kikötői védművek hadigépei is beleszóltak a csata alakulásába, ám mindhiába. A
naftavetőkkel is felszerelt baaradi galleonok könnyűszerrel zúzták szét a jobbára lomha kereskedőhajókat
felvonultató helybéliek ellenállását. A felégetett kikötővel együtt a raktárak sora is tüzet fogott, és kicsiny híján múlt,
hogy az erős keleti szélben a teljes város lángba nem borult. Szerencsére az égiek nem hagyták el Caedon lakóit: a
pusztító lángokat az Istenek Forrásának vizével sikerült megfékezni és eloltani – egyetlen cseppje többvödörnyi víz
erejével hatott. Az elemi mágia beavatottjai azóta is folyamatosan kísérleteznek a forrás vizével, ám annak csodás
tűzoltó képességét eleddig nem sikerült újra előcsalniuk.”
-www.szurkecsuklyas.hu
Caedonban adva vagyon egy bárd Lothar Kosztasz. Eme bárd Chacal régi nevelője. A pátriárkának
van egy törvénytelen fia, Rounn Loandar, akit régi nevelője gondjaira bízott. Így lett bárd a lelkem.
Chacalnak nincsen törvényes örököse és egy éve vesztette el feleségét. Öngyilkos lett. (tényleg az
lett, nem tudott utódot szülni a férjének. Ettől bekattant, előző életének átka volt ez egyébként. Papok
se tudtak épen ezért segíteni rajta). Elizabeth-nek hívták. NYughelye a családi kriptában van
Baarantheik temetőjében.
„Abaszisz hetedik tartománya a Baraad-sziget, amely eredetileg nem tartozott az obasz honfoglalók
által megszállt területhez, hanem államszerződéssel csatlakozott az országhoz 2646-ban. Helyzete
ebből kifolyólag számos vonatkozásban eltér a többi tartományétól.
A szigetet toroni kivándorlók telepítették be a P. sz. II. évezredben, az őslakosságot beolvasztva vagy
elüldözve. Hasonló folyamat volt ez, mint a vele párhuzamosan a Tengermellék felé irányuló migráció,
ám attól eltérően nemcsak közrendi tömegek vettek részt benne, hanem a társadalom valamennyi
rétege. A kialakuló kolónia tehát - bár sohasem állt birodalmi fennhatóság alatt - sokkal teljesebben és
átfogóbban tükrözte a toroni kultúrát, mint a nyugati szigetvilág szétszórt közösségei. Idővel persze
kénytelen-kelletlen idomult a környező közeghez, de például a kasztrendszer egyes csökevényei a
mai napig élnek a Baraad-szigeten, és a rabszolgaság sokkal elterjedtebb, mint a kontinentális

Abasziszban.
A tartomány éltető eleme a tengeri kereskedelem, melyből kedvező fekvése okán hatalmas hasznot
fölöz le. Vezető rétegét a leggazdagabb kalmárdinasztiák szűk köre adja: tucatnál alig több család,
szinte valamennyien toroni eredetűek, aki közé rendkívül nehéz alulról bekerülni. A családfők, akik
hagyományosan pátriárkának hívatják magukat, alkotják a kormányzótanácsot, melynek élére
élethossziglani elnököt választanak. A tanács viszi a napi teendőket, az elnök irányítja az
igazságszolgáltatást, és ő képviseli a szigetet minden olyan ügyben, amely megköveteli az egységes
föllépést (háborúban, külpolitikában etc.). Mivel az elnöki poszt pártatlanságot és hozzáértést igényelt,
mind gyakrabban előfordult, hogy a pátriárkák nem maguk közül töltötték be valakivel, hanem az
egyetlen olyan kívülálló személyt választották meg rá a szigeten, akinek tekintélye az övékkel
vetekedett: a helyi püspököt. (Értelemszerűen Tharr püspökéről van szó.) A két poszt lassú
egybemosódásával alakult ki az a gyakorlat, hogy a sziget egyszemélyi vezetője a mindenkori püspök,
a püspököt viszont a pátriárkák világi tanácsa választja. A felsőbb egyházi fórumoknak csak a
megerősítés joga maradt, ezt is sikerült lealkudni pápai szintre, ami lényegileg formasággá
süllyesztette; hiszen nincs az a kinevezés, amit a három pápa valamelyike meg ne erősítene.
2639-ben a császári Lélekőr a Baraad-szigeti püspököt, mint az abasziszi térség legnépesebb
egyházközségének elöljáróját, érseki méltóságra emelte, és kiterjesztette joghatóságát a régió kisebb
püspökségeire. Ez nagy lökést adott a csatlakozási tárgyalásoknak, melyek ekkor már csaknem két
évtizede folytak Abaszisz és a szigetállam között, elsősorbain a közös kereskedelmi érdekek
nyomására. Az egyezményt végleges formájában 2646-ban hirdették ki, s ezzel a Baraad-sziget
Abaszisz hetedik tartománya lett. A baraadi rontásérsek helyzete igen összetett: kényes pozícióban ül,
sokfelé van elkötelezve, s mindezt bizony nem mindig könnyű összeegyeztetni. Hatalma elvben
erősen korlátozott, számos fórumnak tartozik számot adni róla; ha azonban ügyesen kezeli, fölülmúlja
bármelyik hercegkapitányét. Noha magas méltóságot visel Tharr egyházában, melynek harcosan védi
érdekeit a többi tartományban, mégis elsősorban a szigetállam érdekeit képviseli, és semmiképpen
sem tekinthető Toron vak eszközének.
A Baraad-szigeten természetesen Tharr vallása az uralkodó, 2646-tól azonban más kultuszok is
megjelentek: az aszisz mintájú egyházügyi szabályozás bevezetése volt az egyik ár, amit a
szigetállamnak a csatlakozásért fizetni kellett. Az új talajban különösen Antoh és Dreina vallása
gyökerezett meg gyorsan. Szentélyeik ma már a sziget széltében-hosszában megtalálhatók, noha
bizonyos irányzataik be vannak tiltva: ilyen például a Dreina-hit viadomói militáns szárnya vagy Antoh
meressita szektája. A Tharr-egyház hitélete Baraadon határozottan prakticista képet mutat. Az
emberáldozati rítusok például a törvényes büntetés szerepét vették át, az oltárra kalózok és más
bűnözők kerülnek; ha éppen nincs belőlük elegendő raktáron, nem a sziget lakosságát kezdik el irtani,
hanem pénzért vásárolnak elítélteket Caedonból. Bonyolult pozíciójuk nap, mint nap megköveteli a
rontásérsekektől, hogy művészi fokon keressenek és kössenek kompromisszumokat; a fanatikusokat,
akik tevékenységükkel veszélyeztethetnék a kialakult egyensúlyt, nem tűrik meg az egyházukban.
A Baraad-sziget bizonyos értelemben a Tengermellék tükörképének tekinthető, amellyel érdekes
módon sohasem voltak rosszak a kapcsolatai. Tharr baraadi prelátusa annak idején az elsők között
ismerte el a Karnelianok hercegkapitányságát, és ligára lépett velük a nagykirály ellen; napjainkban
Calyd Karnelian és Udalbaar rontásérsek ha nem is szövetségesnek, de egymás óvatos
támogatójának tekinthető, mindkettőjüket erősen nyugtalanítja Morgena egyházának rohamos
térnyerése a kontinentális Abasziszban.”
- Raoul Renier Vallások és egyházak Abasziszban
A rontásérsek a Kettős Hold ünnepe miatt nincs a szigeten. Ifinben van A Nagy Királynak és az
udvarnak celebrálja ebben az évben Udalbaar a Kettős Hold ünnepét. Előző évben volt Shulurban
volt.

Don Corrido Chacal egy markáns elszakadás párti pátriárka. Pyarronita és mint ilyen nem tetszik neki
a Tharr egyház befolyása. Baarad Abaszisz 7. tartományaként a közelgő háborúban előbb utóbb a
Fekete hadurak oldalán fogja találni magát ismét. A szakadék felé hazáját két tényező tolja. A Nagy
Király abasziszi oldalról és a Tharr hit a szigeten. A rontásérsek konkrétan nem, mert ő nagy
hintapolitikus. Ezért nem keresztezte Corrido terveit. A Don 15 családból sok dinasztiát tud maga
mellé állítani. Minden családot más-más indok vezet. Rövidtávon azonban van egy közös érdekük. Az
Abaszisztól való elszakadás és Corrido az az ember, aki elég markáns ahhoz, hogy véghez vigye ezt,
avagy elvigye a balhét. A Chacal mellé ki azért áll, mert titokban Morgena hívő, ki a toroni vér
megalázásának érzi, hogy holmi obasz birodalomhoz tartoznak. A pyarronita hitű családok indoka
hasonló a Donéhoz. Van olyan dinasztia, aki a pénz istenének hitét vallja és félti a háborútól üzleteit ,
a jól kialakult kereskedő hálózatát. A 15 családból 8 áll mögötte, Egy semleges. Megvan a tanácsban
a többsége.
Chacal unokatestvére az aszisziak pártján van. Abaszisznak és a Tharr egyháznak megszűnnének a
problémái ha a Corrido pátriárkája helyét támogatottjuk venné át. Dirin Corrido
nagy érdemeket szerzett a Caedon elleni hadjáratban. A kapott elismerés azonban kevés neki.
Ráadásul Tharr hitű. El akarja tenni az útjából- a szemében hazaáruló- Don Corrido Chacalt.
A kettős Hold ünnepét előkészítő Tanácsülés: A keményvonalas Seth és az izgága Dirin Corrido
összefognak. Seth Mortai eszközként használja az unokatestvért. A rontásérsek nincs a szigeten.
Seth Mortai, a helyettese, most cselekedhet. Besugó hálózatának köszönhetően tudja, mire megy ki
igazából a játék. Elhivatott Toron pártiként nem hagyhatja, hogy a sziget függetlenné váljon. Nincs sok
ideje. Ha a Rontásérsek visszatér, már kész tények elé kell állítania. Arra már a Corrido család feje
Dirin kell, hogy legyen. Chacalnak halottnak kell lennie avagy olyan állapotban, hogy ne tudja a
családját képviselni. Ekkor széthullana a Tanácsban az elszakadás pártiak szövetsége. Visszatérne
az 5 évvel ezelőtti több kis pártra szakadt régi világ: A káosz csodálatos világa. Ha hibázik Tharr
ítélete egyértelmű lesz vele szemben! Kínhalál. Papunkkal az érsek nem kérdés, hogy hogyan bánik
el, hisz túl lépi tetteivel a hatáskörét! Viszont ,ha sikerrel jár méltó jutalomra számíthat!
A Tanácsülésen minden ház képviselteti magát és az érsek képviseletében Seth elnököl. Az ülés vége
fele caedoni országbárói fejvadászokra utaló fegyverekkel és mérgekkel, Kollorok (tüskehalak) a La
Terrogh ház fejvadászai próbálják megölni Chacalt. Caedon és Baarad nincs jóban. Zajlik ugyan a
kereskedelem, hajóforgalom, de nincs béke a két állam között, csak tűzszünet. Az országbárói
fejvadászokra ezért próbálják ráhúzni a vizes lepedőt. A Tharr pap és a La Terrogh ház igazi vezetője,
Dinnala, közti egyesség révén vállalták a Kollorok a merényletet. Közös érdekük a Corrido dinasztia
vezetőjének halála.
Baarad sziget -Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 1. nap
Macskák órájában járunk. Már 10. órája. folyik a tárgyalás. Mindenki fáradt. Az őrök figyelme is
lankad. A helyszínt és a védelmét nagyon jól ismerik a fejvadászok, hisz a tárgyalók között vannak a
megbízóik is. A merénylet során az egyik mérgezett lövedékkel sikerül is eltalálni a Chacalt. A
támadók fúvócsövet használnak erre a célra. Ez nem olyan elterjedt fegyver itt északon,de a
térségben olykor használják. Amigla átka nevű méreget használnak a pátriárka ellen. (3. melléklet)

A halálát a helyszínen lévő Kyel pap, Palyd Deloran akadályozza meg. A pátriárka tanácsnoka
mágiával felismeri (1kör), majd meggyógyítja Chacalt (2 szegmens szünet után+14 kör). Seth Mortai
felismerve, hogy kudarcot vall a merénylet ,kihasználva a felfordulást,segítséget színlelve a
pátriárkához siet. A testőrök le vannak foglalva fejvadászokkal. A Kyel pap varázsol nem tud figyelni.
A Tharr papnak nem állnak az útjába. Nem kockáztat meg egy nyílt támadást, pl. Halál szavát vagy
egy tőrszúrást. Neki fedhetetlennek kell maradnia.
Az időtlen álom mellet dönt (1 kör). Gyorsan kell cselekednie, ráadásul ez az egyik kedvenc
varázslata. Az ájult, haldokló Baarantheiknek a dinamikus pajzsai oda. Csak a nyakában lévő
amulettek és a TME védi mentál varázslat ellen. Az erősítés 3x (75E) 84 MP, hogy biztosan üljön az
ütés! Megszüntetése időkapuval (200Mp) vagy mágia szétoszlatással (84MP),varázslói destrukcióval
(84Mp) és ősi hatalomszóval lehetséges .A szigeten két pap van, aki ezt meg tudja szüntetni. Az
egyik. aki okozta, a másik egy helybeli Antoh pap. Nincs más ilyen nagyhatalmú varázshasználó a
szigeten. A későbbiekben Seth azt állítja, hogy ő is mentette Chacalt. Nem tudhatták milyen gyors a
méreg. Palyd gyógyítása hátha lassú lett volna, ezért csinálta az időtlen álmot. A papok így a Kyel pap
is tudja, hogy maga az álom időtartama pedig véletlenszerű. A történet további részében Seth
sajnálkozva közli, hogy nincs módjában felébreszteni Chacalt, mert Tharr elfordult tőle, hisz egy
pyarronitán segített. Elmondanám, hogy ezt a Tanács tagjainak és Chacal embereinek mondja el ha
kérdezik tőle. Egy 10.szintű Tharr pap nem magyarázkodik mindenféle jöttmentnek pl. a
kalandozóknak. Persze ha úgy áll érdekébe szívesen hazudja ezt nekik is!
17 év álom vár Don Corrido Chacalra, ha nem tesznek semmit az emberei! Palyd és a testőr
parancsnok , Optim Nuro, először a család városi otthonába viszik…
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap Áldozat órájában (hajnal)
…majd a sokkal biztonságosabb nyári szállásra. Ez a várostól 5 mérföldre van. Egy szirten áll a
földszintes ház. Fehér sziklák, kék tenger, ritkás növényzet. Törpe bokrok és fák. Hosszú szálú füvet
fúj a szél. Egy út-elegyengetett szikla- vezet egy fehér kőkerítéshez, ami leválasztja a szirtet a sziget
többi részéről. A házhoz termőföld lett hordva a sziget belsejéből. Ezért tudnak a hatalmas fák
árnyékot adni a háznak. A szinte lapos tetejével, fehér falaival és lépcsőzetes teraszos megoldásával
a ház a távoli Gályák-tengerének épületeire hasonlít. Sziklába vájt lépcső vezet le a tengerhez. Kis
kőmóló található itt. Egy kisebb vitorlás még pont ki tud itt kötni. Direkt így lett megépítve.(4. melléklet)
A hivatalos verzió szerint a pátriárka jól van és túlélte a merényletet. A nyári szálláson tartózkodik,
amíg a merénylőket nem kapják el.
A támadás során nem esett fogságba egy fejvadász sem. Több is meghalt, de a holttesteket sikerült a
támadóknak magukkal vinniük. Erre külön készültek. Egy holtest és a La Terrogh ház nagyon nehéz
helyzetbe kerül. A másik 14 házból van pár, aki szívesen látná őket a Tanácson kívül.
A városban terjed a pletyka, Chalcal valójában haldoklik, sőt már meg is halt! Így napról napra nő a
feszültség a településen. Az emberek bosszúhadjáratért kiáltanak Caedon ellen. A városban lévő
caedoniak rövid úton távoznak. Akiknek nem sikerül, azok nem sok jóra számíthatnak. Lincshangulat
van minden caedonival szemben. Mikor kalandozóink mondandójukkal odáig jutnak, hogy most
érkeztünk Caedonból, az addig kedves baaradiak már csak egyet kérdeznek: -Oda is valósiak vagy
csak átutazóban jártak arra?
5. nap múlva Chacalnak meg kell jelennie a nyilvánosság előtt. A születésnapi beszéden. Ez a főtéren
a könyvtár balkonjáról hangzik el. A sziget népéhez szólnak ilyenkor sorba a tanács vezetői. Nagy
hagyománya van ennek itt Baaradon. Része az ünnepi eseményeknek. Az utána lévő bálok közül
kiemelkedik a Corrido dinasztia bálja. A jelenlegi bálnak fontosságot ad, hogy itt lehet először

megkörnyékezni Chacalt. Letelt a gyászév, jó egy hónapja. Az új feleségjelöltekből nincs hiány. (A
végén még egy JK kalandozó csaj is befuthat erre a posztra :) ).
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap délelőtt és délután
A Kyel pap először megijed, mikor a herceg nem tér magához a gyógyítása után. Nem érti a dolgot. A
Tharr pap persze „elfelejtette” megemlíteni neki, hogy mit varázsolt Chacalra. Újabb méregérzékelés
és mágia felfedezés során ébred rá az igazságra. Időtlen álomba van a pátriárka. Méghozzá
olyanban, aminek a feloldásához az ő hatalma kevés. Nem tudja azt se mikor ébred fel a pátriárka
lehet, hogy azonnal ,lehet hogy évszázadok múlva. A szigeten egy emberhez fordulhat segítségért.
Pesdan Barrath-hoz, Antoh felkent szolgájához. Pszivel üzen az atyának. Megkéri, hogy rangrejtve
érkezzen a nyári szállásra.
Pesdan Barrath két kisebb rangú Antoh pap (2. T. sz.) kíséri a nyári lak felé lóháton. A La Terrogh ház
besúgó hálózata azonban működik (úgy-ahogy). A fejvadászok (8 fő) lecsapnak a városon kívül a 3
fős kompániára. Szintén caedoniaknak adják ki magukat. A végkifejlet mindhárom pap meghal és 4
asziszi fejvadász is. A maradék 4 fejvadász minden nyomot eltűntet, ami az összecsapással
kapcsolatos. Egyiküknek Nyomolvasás/Eltüntetés Mf-a van.
A Kyel pap a nyári lakban van, a kómában lévő Chacal mellett. Újabb támadástól tart, ezért maradt itt.
A segítségnek már rég meg kellett volna érkeznie. Mikor pszivel nem tud érintkezésbe lépni Pesdan
Barrath-al kiküldi a lovas őrjáratot…
Két óra leforgása alatt összerakja a képet. A segítségnek lőttek. Baarad a Nagykirályé lesz
hamarosan, ha nem tesz valamit. Itt az ideje egy Álomúttal rendezni a gondolatait.
Seth taktikája a következő: A pátriárka időtlen álomban marad. A születésnapján nem jelenik meg. Az
unokatestvér rangjánál fogva hivatalos tájékoztatást kér a tanácsnoktól. Az információt nem
titkolhatják előle tovább hivatalosan se. Amíg a herceg kómában van az unokatestvére a családfő. A
beiktatására kiváló alkalom a Kettős Hold ünnepe. Az ünnepi beszéden drámai bejelentésen ecseteli
Chacal állapotát és másnapra rendkívüli tanácsülést indítványoz: -A caedoniak voltak a merénylők.
Ilyen aljas módon vágtak vissza a 3 évvel korábbi vereségükért. Meg kell ezért fizetniük! Indítsuk a
flottánkat Caedon ellen!
Ha ez a forgató könyv teljesül, akkor az ünnep után a baaradi flotta megindulnak Caedon ellen. A
Nagykirály pedig megindítja szárazföldi seregeit. A győzelmük garantált. Erősebbek, mint 3 éve.
Caedon épp csak kiheverte az összecsapást. (Ezt amúgy a caedoni kikötő leírásnál lehet
érzékeltetni.)
Chacal hű embereit pedig megpróbálják leváltani, eltávolítani, megzsarolni, megölni. Végül magát
Chacalt is egy újabb álcázott merénylettel megölni. Valószínűleg Tharr oltárán végzi persze titokban.
Ez vár a kalandozókra is ha ezen az oldalon állnak és nem elég ügyesek.
Caedon (5. melléklet) Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 1. nap Felhőjárás órája
Kalandozóink felébrednek szállásukon a Sasfiók fogadóban (6. melléklet). Éjjel érkeztek meg, fáradtan
álmosan. Egyből ágyba zuhantak. Éhesen és tettre készen ébrednek. Minden értékük a maximumon
van természetesen. Nyugtasd meg őket (most még) KEDVES Km, hogy az éjjel nem történt velük
semmi. Állíthattak őrséget stb. A kaland az ébredésükkel indul és igen tuti, hogy nincsenek
elvarázsolva, nem álmodnak és a felszerelésük mind megvan. A hátasaik, ha voltak az istállóban
vannak valóban. Erre akár Antail is megesküszik. :) A lényeg ne azzal tököljék el az időt, hogy ők
éjszakai felderítő útra indulnak a városba. Dobass velük állóképességet, ha kell. Állva elalszanak
olyan fáradtak. Nem aludtak 48 órája annyira siettek, mert meg voltak csúszva .stb.

Válasszanak szobát/szobákat a karakterek, hogy hol aludtak. A szállás díjától tekints el. Aki ide küldte
őket állta még ezt .Nem vett nekik ki a szobát, csak küldött rá pénzt. A kalandozók választották a
Sasfiók fogadót. Ezek tények nem pedig opciók KM!
A Gyilkosság Caedonban modulban a fogadó árlistája megtalálható. NYT-re hozzuk majd ki
nyomtava.
Két órájuk van „in”-ben, hogy összeszedjék magukat, amíg elmondják, ki mit vesz fel, mit ebédel (az
ebédet már fizetniük kel! ), hova megy egy röpke sétára, vásárol,kikémlel,kapcsolatot épít ,balhézik
stb. Ráhangolódnak a játékosok a játékra és te is mesélő. A Sirályok órájában van a megbeszélt
találkozó, kint a tehysi mólónál.
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 1. nap Sirályok órája
A bárd egy öreg halásznak van beöltözve. El van maszkírozva. Nem használ illúziót. Nem tudhatja,
hogy másik bárd vagy varázsló nincs e az érkezők között!. A hangulatkeltő vers dalát dúdolja. A
kalandozóknak el kell kezdeniük énekelni a dalt. Ez a kapcsolat felvétel. Ezt érdemes eljátszatni! Jó
móka. A Bob herceg operett egyik dalára írták az Oroszlán Ölőkről szóló dalt. (Linkin park dallam is
lehet éppenséggel vagy egy szép mozgalmi nóta :) ) Lehet persze úgy is csinálni, hogy egy versszakot
felolvasnak a játékosok és azzal megvan a kapcsolat felvétel. Ez a rész ízlés és kedv szerint
játszandó. A kikötő szélén, egy hadihajó roncsán zajlik le a találkozó. A fedélzeten. Miután a halász
kievez velük a roncshoz, a fattyú tárgyal velük. A halász köszön nekik közös nyelven: -Jó napot
hölgyek/urak! Szálljanak be! Elviszem kendteket, arra a roncsra-fejével biccent az elsüllyed hadihajó
felé.
Ha kérdezik válaszol, már amiről egy halász tudhat. Egyszerű, jó ember benyomását akarja a bárd
kelteni: Itt kellett üldögélnie ma két órával a Sirályok órája előtt és utána még kettőt. -Ezt a hüle nótát
kellett dúdolnia. Szerencse, hogy jöttek a hölgyek/ urak, mert már nagyon unta! 10 rézpénzt kapott az
egész melóért árulja el, ha valamire meg akarják kenni. A parti láttán a bárd emelheti a tarifát. Attól
függ, mit akarnak tőle.
Kettő kötéllétra várja őket a rommá lőtt hadihajó oldalánál a nyílt tenger felöli oldalon. Itt mászhatnak
fel a kalandozók. Miután a halász kiköti a bárkáját az egyik létrához ő is felmászik utoljára. Miközben
csónakáznak, nem látnak senkit a hajón. Semmi mozgást. A taton a fiatal Rounn Loandar várja őket.
Fontos, hogy az öreg bárd a barátja annak, aki a kalandozókat ide küldte! Ők személyesen ismerik
egymást. Ergo a kalandozók tudják a bárdról, hogy hogyan néz ki. Vagy szóbeli leírás alapján. Vagy
ha a JK voltak olyan előrelátóak, hogy olyan embert írtak az előtörténetükbe, aki pszi Mf rendelkezhet,
akkor pontos képük van róla, hisz képet is lehet pszivel küldeni. Esetleg ha festő vagy szobrász az
illető, akkor egy skicc is a rendelkezésükre állhat. Ez arra elég lehet, hogy rájöjjenek -ne te hívd fel rá
a figyelmüket (itt már GONOSZ) Mesélő! - hogy nem azzal beszélnek majd a taton, akihez jöttek.
Intelligencia próbát azért dobathatsz! Ha erre rákérdeznek, akkor a kölyök elmondja, hogy ő a fia
Lothar Kosztasznak (végül is úgy tekint a bárdra, mint apjára, ezért nem hazugság, amit mond. A
nevük sem azonos! Ez lehet indok a második Intelligencia próbára) és édesapja őt kérte meg, hogy
tárgyaljon a dicső kalandozókkal. Az apja nem kötötte az orrára, hogy miért nem tart velük. A kölyök
gondolja, hogyha elkapnák őket, ne tudjanak semmit mondani az „apjáról”.
Hangulat: Öreg halász lógatja lábát az oldalra dőlt hajó oldalán. Napfény, kék ég, sirályok,
hullámverés, meleg. Az árbocnál és a palánknál támaszkodnak a beszélgetők.
Elmondja Rounn, hogy egy születésnapi ajándékot visz Baarad szigetére a Corrido család fejének.
Megbízója, egy a személyét titokban tartani kívánó caedoni, nemes hölgy (ha esetleg valaki a halászt
nézné az ennél a résznél vigyorog,mint a tejbe tök,arra gondolt,hogy ő mint caedoni nemes hölgy. A
bárd vizuális típus :) ). Chacal régi barátja, aki nem tud elmenni a születésnapi bálra. Ez persze nem
igaz . No de ezt a fattyú se tudja. Igaznak vélve mondja el. Kicsit kelletlenül viselkedik. Bármennyire is

bárd, nem leplezi jól. Sikeres észleléssel vagy más módon (emberismeret Af) vagy aki külön bejelenti,
hogy figyeli a tárgyaló partnert, annak feltűnik ez a viselkedés. A kölyök viselkedésének okát kicsit
lejjebb tárgyaljuk.
- A kalandozók bizonyára megértik, hogy a nemes hölgy nem utazhat el Don Corrido Chacal
születésnapjára. Ha nem értik miért nem, akkor el kell mesélni nekik a Baarad és Caedon viszonyát!
Nincs béke csak tűzszünet van a két városállam között. Mint caedoni főnemes a hölgy ezzel az árulás
bélyegét venné magára.- mondja a fiatal bárd.
A karakterek, ha kérdezősködnek informálódnak később a városban, fogadóban, arra a
meggyőződésre juthatnak, hogy Emília Hoya nagyasszonyról van szó. Hisz a főnemesek a Nemesi
tanács tagjai. Egy nő van csak közöttük. Ő a 40-es éveiben járó Emília. Aki soha se ment férjhez.
Sokan boszorkánynak tartják ezért a városban. No de nem az.
A háttérben (ez esetben a bárd agyában  ) a következő rejlik: A bárd azt hazudta a fattyúnak ,hogy
Emília küldi a gyűrűt Chacalnak. Miért nem kételkedik az utód ebben? Pedig jól ismeri már ravasz
mesterét. Nos Emília az anyja és ezt tudja a gyerek is. Chacal ugyebár pedig az apja. Igaz ezt egy
hete tudja csak a gyerkőc is. A kölyök tényleg azt hiszi, hogy születésnapi ajándék a gyűrű., egy régi
szerelem emlékére.
A Lothar Kosztaszt egy haragvó apa üldözteti, keresteti és minden áron oltár elé akarja citálni. Az 50es éveiben járó bárd még most is megnyerő külsejű, de nem ő a vétkes. Ő csak tartotta a gyertyát,
mégis elviszi a balhét. Neki már úgy is mindegy: eggyel több vagy kevesebb. Rounn a ludas az
egészben. A hölgy igaz, hogy csak egy fogadós lánya, de igazán szép teremtés, csak hát még fiatal.
16 tavaszt látott. Leányanya lesz a szentem. Innen ered az édesapja haragja. Torozonnak, pedig
vannak kapcsolatai! :) Egy válogatott kalandozó csapatot az Oroszlán Ölőket (Igen róluk szól a dal! )
küldi az unokája apjáért Ynev leghíresebb fogadósa. A bárd tudja, hogy az üldöző csapat hamarosan
Caedonba érkezik. Bevállalja a balhét. Romantikus, kicsit színpadias bolondként viselkedik, de hát
bárd. Időt nyer a kölyöknek, hogy az eltűnhessen. Egy ideig eljátszik az Oroszlán Ölőkkel, majd ha
elkapják, mert biztosan elfogják. Torozont megbékélteti majd sorsával, hisz beszélni azt tud öreg
„halász” barátunk.
A fiút eltüntetése Caedonból az igazii cél! Aki mit sem tud az üldözőkről. Lejártak a tanuló évei és a
mestere elbocsátja, szituációban hiszi magát. A kalandozók a védelmére kellenek. A bárd ígéretet tett
Chacalnak, hogy a fiút épségben elküldi hozzá, ha az felnő. Most aztán tényleg eljött ennek az ideje.
A fiúnak persze azt hazudja, hogy a gyűrű fontossága miatt kellenek a kalandozók. A fiú ezen
megsértődik. Önérzetét sérti, hogy azt hiszi a mestere, hogy ő egyedül nem képes a születésnapi
ajándékot elszállítani. Ezért viselkedik kelletlenül a kalandozókkal.
Ugye eleve a megbízójuk barátján segítenek! Ez már egy motiváció +teljes ellátást a küldetés alatt. 20
aranyat és fejenként egy kancsó Istenek forrása vizet ajánl fizetségül Rounn. Valamint a Corrido
születésnapi bálon való részvételt. VAGY felajánlja a segítségét olyan dolog megszerzésében, ami a
kalandozóknak kell. Előleget kérhetnek 5 aranyig megy el fejenként. Ő se kapott több pénzt a
megbízótól mondja. A fiú felszereléséhez a kalandozóknak szánt pénzt, italt és a gyűrűt fel kell írni!
A gyűrűre körbe, rá van vésve kívülről, hogy: BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, Chacal! A mestered. A
megbízás pillanatában láthatatlan a felirat. Egy szép rubinos ezüstgyűrű. Ha valaki megfogja és nincs
éppen zűrzavar körülötte azaz oda tud figyelni,egyből érzi a véseteket a gyűrűn. A felirat a Kettős Hold
ünnepén, mikor mindkét hold fent van, ragyogva válik láthatóvá. A gyűrű a srác nyakában egy
fémláncon lógó bőr erszényben van.
Megmutatatja a kalandozóknak a tárgyalás alatt. Azok kézbe is vehetik, de utána visszakéri és elteszi
az erszényébe.

Ha minden kötél szakad és nem akarják a kalandozók elkísérni a gyereket. Az öreg halász leleplezi
magát. Elismeréssel méltatja a kalandozók éleslátást. Elnézést kér tőlük, hogy felültette őket, de csak
óvatosságból tette. Régi rutin mondja mosolyogva. A gyerek szavait szóról szóra elismétli,majd beszél
a barátjáról, a kalandozókat aki ide küldte arról .Ezzel bizonyítja, hogy valóban az akinek segíteni
jöttek. Itt a karakterek előtörténetben leírtakra kell utalni.
Ha vége a tárgyalásnak a fiú velük marad, tart. A halász/bárd kiviszi őket a kikötőbe.
A hajójuk este indul Baaradra a tárgyalás kb. egy órát vesz igénybe. Még 5 órájuk van az indulásig.
Ha akarják egyből felcipekedhetnek a hajóra. Oroszlánölők néven foglaltak nekik kabinokat. A „jegy” a
gyereknél van, amit megmutat és át is ad a csapat egyik tagjának. Annyi személyre szól, ahányan
vannak+ a srác.
Ezután vagy körülnézhetnek a városba, intézhetik dolgaikat. Vehetnek az Istenek Forrása vizéből..
Egy adagja 10 arany a külhoniaknak. Helybelieknek 7 arany. Messze délen már 60 aranyat is
elkérhetnek érte. A kutat éjjel nappal két őr őrzi. Ha kiderül, hogy valaki törvénytelenül vett a vízből,
akkor az egész város nyomában fog loholni. Városőröstől, alvilágostól, országbárói fejvadászostól
együtt. Egy pohárnyi víz meggyógyít minden fajta betegséget, hatása azonnali. Jótékony hatását egy
teljes anyag elfogyasztásakor váltja csak ki!
Gondolom kalandozóink a felszerelésükért, hátasaikért visszamennek még a Sasfiókba. Ha nem
akarnak extrázni át lehet ugrani a dolgot. A lényeg, amikor a hajóra mennek, a kikötőben szembe
találkoznak Vörös Kákkal (igen ő Cocknak írja a nevét). Kák barátunk most érkezett hajóval. És épp
hálát ad Uwelnek hangosan, amiért az útjába vezette a csapatot. Uwel köszönöm!- kiáltásra lesznek
figyelmesek a hátuk mögül, majd a tömegből 5 métere az orruk előtt, ha megfordulnak, feltűnik Vörös.
Az embereket félre lökve rohamban érkezik Kák és mellette két harci kutyája (hastinok). A csapat régi
haragosa ez lehet vélt vagy valós indok. A csapat ismeretében találj ki egyet (most már kevésbé)
KEDVES KM. :) Kák megsértve érzi magát, harc gyűlölet (Ké+3, Té +10 Vé-20 cé-20) módosítókkal
harcol. A fiút nem éri támadás, hisz nem a csapat tagja ,de az első kör után, ha a támadók még talpon
vannak segít a csapatnak. Támad a harcos kasztúakat KM. ha keményebb vagy akkor azokat ,akik
legelöl jönnek,így életszerű.
Nem kell félni ha a roham és egy jó dobás miatt,ha meghalna valamelyik karakter. A JK-k ha nem
boldogulnának a két bárd helyi kapcsolataival pillanatok alatt helyre pofozzák a morális szabály
általvédett kalandozókat.
A játék elején érdemes pár dolgot megbeszélni a csapattal. Az egyik feladat együtt vagy te magad
mesélő az előtörténetükbe beilleszted Kákot.
A csata után barátaink hajóra szállnak . Amennyiben van komoly sérültjük a fiú szintén segít nekik.
Akár gyógyitalait is beleértve. (az NJK karakterekhez ezt is felírni).

A szigetre vezető hajóút 8 óra a karvellel. Ilyen típusú hajóval mennek (7. mellélket)
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 1. nap Baglyok órájától kezdve
A hajó neve Cetie Arne Rupl (aszsiszul van, jelentése - Kicsi Fekete Gyöngy). A Vörös Tűzhal lobogó
alatt fut. Ez a baaradi „semleges” ház a Vilenasok módosított lobogója. A hajó kapitány tulajdonában
van már. Legénység jelenleg 120 fő, csak egy utas van rajtuk kívül a fedélzeten - egy asziszi kalmár,
Omak Malkhasz két testőrével. Ha vele jó viszonyba kerülnek, akkor sok információt tudhatnak meg.
Az aktuális helyzetet a Quiron tenger ezen a részén politikailag és gazdaságilag. A baaradi
kalmárdinasztiák kereskedelméről. A hajó a kereskedő által szállított áruval van tele. A ládák cirkuszi
sátor ponyváit rejtik (megrendelésre szállítja egy mutatványos csapat számára a nevük Mantess Morti

-asziszul van Oroszlán Ölők a jelentése)- Lothar adta fel a szállítmányt. Erről el elejtett szólni a
karaktereknek ő is meg Rounn is-valamint sok láda Tenger lehelete és Fekete Gyöngy italt. A
kereskedő is rendelkezik egy kis üvegnyi Istenek Forrása vízzel. Soha se árt ugyebár!Fő a biztonság.
A hajón házigazdájuk Oren kapitány szórakoztatja őket. Szó szerint. A hajóút elején vacsorára hívja a
kereskedőt és hőseinket. A vacsora hal és egyszerű tengeri ételek. Az italt a kereskedő állja a
szállítmányából. No és persze Rum is van!A vacsora alatt a kapitány a pohárköszöntő után egyből
beveti magát. Nem is nagyon eszik, inni is csak módjával fog. Stand up-ot ad elő. Ha nem lövik le egy
órán keresztül mondja a poénokat. KEDVES Km itt kiélheted magad, ha akarod, kedvenc vicceidet ad
most elő megfogják hallgatni. Egyet biztos 
Segítségül:
-Na és akkor a királyának Amanovik a következőket mondta. Csináljuk, csináljuk meg! Csináljunk egy
új Shadont! Legyen a neve Gorvik.
Oren az asztalon egy nagy tálban lévő sárgabarackokra mutat és öreg parasztember módjára szól. Kedves barátaim, egyetek baracot! Annyi van mint a szar. Olyan, mint a fos.
A csapat hajóra szállása után - a Baaradról származó matrózok- a hajó legénysége suttogni kezd. Pár
matrózok felismerni vélik az ifjúban Chacalt. Látták már elégszer, hisz baarantheikiek. Az ifjú pedig
hasonlít apjára. Sőt korához képest idősebbnek adja ki magát. Ruházat, hanghordozás (mély, öblös
határozott) és hajviselet stb. Tapasztalt ember benyomását akarja kelteni a kalandozók előtt! :) Egy
biztos a pátriárkához való hasonlatossága jön ki sokkal jobban. A matrózok amúgy kedvelik Chacalt,
mert nagy részük Antoh hívő.
A fedélzetmester a kapitánnyal közli a „hírt” miután ő maga is meggyőződik a hasonlatosságról a
vacsora asztalnál. Az álruhás Chacal a hajón utazik rangrejtve-ezt a rossz teóriát tálalja később a
kapitánynak:- Az Oroszlánölők egyik tagjának adja ki magát Don Chacal Corrido kapitány uram!...- A
pletykát azért is könnyen elhiszi a hajó tulajdonosa,mert az öreg kapitány emlékszik még arra az
időre, mikor másodtisztként a fiatal herceget „szintén” álruhában menekítették a szigetre Caedonból.
Valami szerelmi szál volt a háttérben, akkor, ahogy ő tudja. Antoh most nem véletlenül sodorta útjába
a pátriárkát. Itt az ő lehetősége. Bár furcsa Orennek, hogy ilyen jó tartja magát Chacal, pedig már 20
éve is van annak, hogy az eset megesett. No de biztos varázslat van a háttérben - gondolja a
kapitány.
A vacsora végén Rounn előadja kedvenc dalát. (8. melléklet)
Oren kapitány megpróbál kettesben maradni Rounnal. A vacsora után egy sétára invitálja a
fedélzeten. Vagy a kabinjába invitálja:- Barátom milyen szép nótát adott itt elő nekünk. Látom ön
kedveli az italt. Rumot még egy pohárkával. –Jöjjön! A saját készletemből adok önnek stb.
A kalandozóknak ez feltűnhet,(mehet intelligencia és/vagy észlelés próba -1-el), hogy kapitányunk
megpróbálja leválasztani Rounnt róluk. Ha sikerül neki, akkor előadja, hogy ő tudja, hogy Chacal-al
beszél és természetesen megőrzi a titkát HA…felléphet a születésnapi bálján! Gondolja, hogy a
pátriárka a születésnapja miatt igyekszik vissza a szigetre. A fiú tudja tartani magát és nem röhög a
képébe. Talán még el is tudja intézni a furcsa kérést, hisz találkozni fog gyűrű átadásakor az apjával
és az ajándék biztonságos szállításáért kérheti is ezt cserébe.
Ha a kapitánynak nem sikerül a srácot leválasztani,akkor a többiek (értsed kalandozók közül, azok,
akik a gyerek mellett maradnak a vacsora után, egy kabinban vannak vele stb.) jelenlétében
ugyanolyan tisztelettel, mintha négyszemközt lennének előáll kérésével. Emlékezetei a „Don Corridot”t, hogy korábban is becsülettel segítette meg azon a hajnalon, mikor Caedonból menekült. Köszöni is
szépen az aranyakat, amiket akkor kapott. Most is megőrzi titkát, de cserébe most mást kérne. Innen
a fenti verzió fut. Kérhet még hercegi szállítmányozási megbízásokat is! A kalandozók, ha belefolynak

a beszélgetésbe úgy alakítják az eseményeket ,ahogy akarják. Ez már tőlük függ. 1.Felvilágosítják a
kapitányt, hogy téved. 2. Még jobban átdobják a palánkon és pl. azt mondják a kalandozók, hogy ők
meg Toron követei. 3. A kapitány előállhat azzal, hogy a bejelentőjük (konferansziéjuk) akar lenni a
baarantheiki fellépésük alkalmával. A Mantess Morti-ról már sokat hallott. Ez már a kalandozókon áll,
hogy mi lesz és rajtad (Kedves?) KM. A lényeg a JK fülében ott van a bogár: A srác hasonlít a Corrido
család fejére. A kapitánynál van egy festmény a kabinjában, ami Chacalt ábrázolja. Jó húsz éve kapta
ajándékba magától Chacaltól. Lehet, hogy átvertek minket gondolhatják ezt is a JK-k és valóban a
pátriárka utazik velük? Gondolom pár csapat már itt a hajón sarokba szorítja Rounn-t. Ekkor nem
hazudik nekik és bevallja, hogy ő Chacal nem elismert leszármazottja. A karakterekkel őszinte. Persze
attól függően, hogy azok eddig hogyan álltak hozzá. Tisztelt Mesélő hagyd, hogy a JK kérdezzék ki!
Ha nem kérdeznek tőle semmit, akkor csak a lényegre szorítkozz! Az apja a baaradi pátriárka, az
anyja Emília caedoni főnemes. A bárd a nevelője és apja helyett apja volt. Hogy Chacal az apja csak
egy hete tudja .A gyűrű valóban születésnapi ajándék az anyjától az apjának .Ennyit és így tudja a
dolgokat a gyerek.
A kapitány és a hajó egyébként marad az ünnepség végéig Baaradon. Itt az idő a pihenésre, egy kis
toldozásra-foldozásra, valamint sok utasra számítanak az ünnepség végeztével. A kontinensre
visszatérőkről van szó. Ha minden jól megy a JK is köztük lehetnek.
Ha barátaink mindenen áron más hajóval avagy módon akarnak a szigetre jutni. Esetleg több részre
szakad a csapat és valaki(k) lemaradnak a Cetie Arne Rupl-ről:
A legkorábbi másik hajó Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap reggel a Cápák órájában indul. Ez az
Ultimus Spus ( tororni név- Utolsó Esély).Szintén karavel. Az úton nem történik semmi különös. Egy
kalóztámadást kivéve. Ezekkel a karakterekkel is történt valami legalább! A Kilenc Hajós Kalóz
támadja meg személyesen a hajót. A Tordein ház lobogóját fúja a szél a támadó hajón , nem kalóz
zászló van felhúzva. A ház önkéntesen úgy döntött, hogy ők már hadban állnak Caedonnal. Baarad
15 kalmár dinasztiája (
Az Ultimus Spus hajóra is igaz, hogy a legénység Chacalt véli felismerni a velük tartó fattyúban, ha fiú
is ezzel a hajóval utazna.caedoni hajó ,de a legénység zöme baaradai.
Ezek után már a főhőseinknek kell vadászni hajót, hogy eljussanak a szigetre. Ha önhibájukon kívül
csúszták le a két hajót,akkor legyen szerencséjük viszonylag normális áron el tudnak jutni egy 3. hajó
fedélzetén Baarantheikbe, de ha önszántukból vannak „késésben”, akkor ingüket gatyájukat kellejen
érte kifizetniük vagy 10 kilót izzadjanak le, amíg összetudnak hozni valamit Kedves KM. ;)
Kalóztámadás a tengeren alap ebben az esetben. Mondjuk az első után egy óra múlva egy második
támadás.
Ha teljesen máshogy akarnak a szigetre eljutni. Nem hajóval akkor abban meg kellene akadályozni
őket. No persze nem minden áron! Ceadon és Baarantheik 120 ynevi mérföldre van egymástól. A
sziget maga csak 20 mérföldre a kontinenstől!
Nem elemeztem végig a tűzteleport, boszorkánymágia holdfényjárás, árnykapus és más hasonló
lehetőségeket. Az tudom, hogy teleport, térkapus, Síkkapu, Égi szekér,Hazatérés a kiírásból alkotható
karaktereknek (1-6. szint) nem jön össze, mert kevés a (szintjük) hatalmuk hozzá. Mágikus tárgyuk
sincs ugyebár pl. varázsszőnyeg, ami segítene rajtuk. Gondolom nem tudnak a pénzükből Pegazust
venni. Ötöt biztos nem. Rakla-lovast tudnak hozni jól látom a karakter alkotásból? Na mondjuk talán
nem lesz az egész csapat Rackla lovas kommandó. Plusz a fiút nem tudják átvinni Racklán!?
Lehet olyan elvetemült, aki átússza a tengerszorost. Meleg Évszak van. Mf úszással kivitelezhető. Na
jó,ebben az esetben a felszerelése marad el. A végén jön egy, ilyen hajós kalózos brigád, aki kibérel
egy hajót. Figyeljétek meg! :)

Ez itt csak agyalás az esetleges hézagokra. Igazából KM-ként a mederben (hajóra szállást
szponzorálva) lehet tartani az eseményeket. De gondoljatok bele mi lenne, ha ti játszanátok. Elég
jósport egy modul határait feszegetni. No és a KM-t túráztatni olykor.
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap reggel
Megérkeznek barátaink a Baaradra. Befut a hajó Baarantheikbe.
Kirakodás, ha még nem tudnak róla Rounn benyögi, hogy a sátort is el kellene valahogy vinniük,
vitetniük. Ha maguk megoldják jó. Ha vitetik vagy itt hagyják az pénzükbe kerül. Az ifjúnál nincsen
pénz az előlegen kívül. A saját pénze 3 arany. Ezt nem áldozná fel erre, ha nem muszáj. Ha a JK-k
nem kértek pénzt vagy csak keveset akkor felajánlja szállítási, raktározási és felállítási költség fele
díját. Amúgy nem drága az egész mert 15 aranyból kihozható az egész. Persze ez lehet drágább és
olcsóbb. Itt a kapitánnyal és az aszisz kereskedővel való viszonyuk nagyon fontos. A kereskedőnek
kell az árut kifizetni (kb. 10 arany), de a kapitánytól bérelhetnek legolcsóbban embereket és tároló
helyet (kb. 5 arany összesen). Persze helybelieket is lehet alkalmazni dupla ennyiért és raktár se lesz
olcsóbban!
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap Felhőjárás órájáig
Szereznek szállást a karakterek egy fogadóba. Az aszisz az egyik lehetséges szállásadó. Az egyik az
övé ugyan is. Már a hajón felajánlja a karaktereknek vagy legkésőbb a kiszálláskor. Figyelem a hajón
is maradhatnak egész végig, de erre maguktól kell rájönniük. Ha nagyon, nagyon jóba lesznek.
Orennel, akkor felajánlja nekik ezt a megoldást. Azért nem ingyen persze!
Vagy a város valamelyik terén felállítják a cirkuszi sátrat. Jó borsos területfoglalási lóvéért (1
arany/nap, előre fizetve. A vámszedőket marhára nem érdekli ,hogy kicsodák ők) persze és ott
szállhatnak meg. Elfekszenek a földön, lópokrócon,vesznek bele ágyat stb. A lehetőségek végtelenek.
kb.. 3 fogadó leirása. Ennyi általában elég szokott lenni. Pár sor leirással, esetleg térképek
Baarantheik még kidolgozásra szorul.15000-20000 fős város. A sziget egyetlen nagy települése. Ezen
kívül csak falvak, halászfaluk találhatók a szigeten. Egy térkép lesz a városról és egy szigetről talán.
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap délután
Gondolom, elindulnak a Corrido házhoz. A fogadósok, járőrök, szolgák legalább is oda az Ünnepségi
Kamarához a Tanács Házára irányítják őket. Az őrség nem nagyon akarja őket beengedni. Ha csak,
mint sima kalandozók lépnek fel. A merényletre hivatkoznak. Ajánló levelet, leellenőrizhetőséget,
passzust kérnek. Az őrséggel lévő írnok is konok. Itt és most a helyzetre való tekintettel a lefizetés se
működik. 20% esélyük van, hogy megvesztegethető emberbe botlanak. 2 aranytól felfelé megnyílnak
a kiskapuk.
Ha van nemesi rangú közöttük és ezt bizonyítani is tudja, akkor persze más a helyzet. Itt ha ügyesek a
fő porondmesterig jutnak el. Az ajándékokkal ő foglalkozik. Mással amúgy se tudnak beszélni, mert a
testőr kapitány és a tanácsnok is a nyári szálláson van Chacallal. Ezt a porond mester elkottyinthatja,
ha már nagyban beszélgetnek és a barátainak érzi a csapatot. Ő a hivatalos baaradi álláspontot
hitelesnek tudja és véli is. A családfő valóban szeret a nyári lakban tartózkodni amúgy is. És ugyebár
mikor ne tenné ez, ha nem most a Meleg évszakban.
Jó ötlet, ha maradnak továbbra is az Oroszlánölők álcájában. A csapatot annyian annyiféle képpen
írták már le, hogy nem sokan tudják, hogy kikből áll. Elég, ha csak azt mondják ők azok. Van akkora
híre a csapatnak itt, hogy nem kételkednek bennük. Mindenki ismeri azt a két évvel ezelőtti ifini
történetet, amikor az igazi csapat személyazonosságában kételkedő városőrök másnap meztelenül
lógtak a Tengermellék felé vezető országút kapujában Ezt a sztorit a kapitány, fedélzetmester vagy a
matrózok is kérdezhetik a hajón a csapattól. Lothar és Rounn is ismeri a sztorit. A kérdések tárgya,

hogy tényleg így volt e, hogy hogyan csinálták. a kalandozók. Későbbi helybeli barátaik, ha lesznek
ilyenek, szintén traktálhatják őket ezzel a kérdéssel. Egy részeg a kocsmába, a bálon kíváncsi
nemesek stb.
Az Oroszlán Ölök körül még további három legenda kering. Egy igazi amazon van közöttük. A
vezetőjük az éjember. Fekete, mint az éjszaka. Rebesgetik róluk még, hogy ahol fellépnek, abban a
városban arra az időre megnő a gyilkosságok száma. Az áldozatok mindig férfiak.
Bejutásnál aztán fordulhatnak mágia segítségéhez. Ügyes ötletekhez. Kérhetik pl. pszivel a segítségét
az emberüknek, aki küldte őket Caedonba stb.(ez a legvégső ilyenkor a Km ad ötlete a csapatnak,
hogy a modul tovább haladhasson).
A porondmester egy izgága kifent hippodrom. Idegesítő fejhangon beszél. Mellesleg a férfi nemet
kedveli. Tehát fizikai érintésekkel simogatja a karaktereket. -Erre tessék uraim!- vállon veregetés,lapilapi stb. Különösen az ifjút és a 14 feletti szépségű férfi karaktereket részesíti előnyben. Elfek, félelfek
előnyben. Ha beszélnek neki a gyűrűről, mint ajándékról, egyből meg akarja vizsgáltatni és 222.
ajándékként fogja lajstromba venni. A merénylet miatt minden ajándékot le kell ellenőriztetnie. A
munkát elvileg a Antoh és Dreina pap tanoncok végzik. Ha nem adják ki a gyűrűt, akkor így hivatalos
módon nem tudják a hercegnek eljuttatni. Aki nagy valószínűséggel amúgy se kapná meg így időben.
Ha okosak, akkor nem beszélnek róla vagy nem adják oda. Rounn se hajlik erre. Személyesen akarja
odaadni az apjának. A karakterek azonban intézhetik úgy, hogy hamisítványt adnak oda. Odaadják,
de visszaszerzik. Ráveszik az ifjút valahogy, hogy még is adja oda gyűrűt. Ez már tényleg rajtuk múlik
és a tervüktől. Az őröktől és az írnokoktól is megkaphatják a hivatalos infót, hogy Chacal-al nem
tudnak beszélni, mert az a nyári lakban pihen az ünnepségig. Ott pedig nem lehet zavarni. A
látogatásra Palyd Deloran a Kyel pap és Optim Nuro a testőrség vezetője adhat engedélyt. Jelenleg
ők sincsenek a Palotában. A karakterek jöjjenek vissza később! Nem tudják hol vannak. Nem kötötték
az orrukra. Ha adnak nekik pénzt (pár ezüst elég) akkor értesíthetik a mélyen tisztelt idegeneket
szálásukon. Lehet, hogy nyári szálláson vannak a főnökeik. A harmadik naptól már meg tudják
mondani a szolgák, őrök, hogy hol van Palyd és Optim, sőt Chacal. A nyári száláson gyógyul uruk a
merénylet után, mondják.
Egy kicsit más:
Tuti, hogy a fele brigád megpróbálja lenyúlni Rounntól a gyűrűt és valamilyen hamisítvánnyal
helyettesíteni. Ez amolyan tipp a részemről. A karakterek szabadon cselekszenek. Ha nem illogikusak,
amit tesznek, indíttatásuknak, felfogásuknak megfelelően cselekszenek, akkor akár harmadik erőként
is felléphetnek a sziget feletti uralomért vívott harcban. Bár nehéz elképzelni, hogy a fiú ellen
fordulnának hisz a jó barátjuk, barátjának segítenek. A fiú pedig őszinte velük, ha már lelepleződik. Ha
nem mind Káosz jelleműek és nem sötét toroni Tharr hívő szekta tagjai, akkor nem hinném ,hogy
gond lenne. pl. egy ranagolita parti amennyiben elöljárójuk parancsára vannak itt. Igaz hogy durván
dolgoznak, de nem nyírják ki a megbízót, amíg az méltó módon viselkedik. Ez pedig a te dolgod Km ,
hogy így legyen.
Az extra karakterekre kitérve. Elfek, törpék stb. Ők lehetnek az Oroszlán Ölők új tagjai és számos
egyéb magyarázatot kitalálhatnak a JK, ha álcázni akarják valódi kilétüket. Akár több új tag is lehet.
A szigeten minden nem ember nagy feltűnést kelt! Ez tény. Inkább a kíváncsiság az, amivel feléjük
fordulnak a helybeliek. Kereskedő, hajós népségről lévén szó nem félik az idegen dolgokat. Persze
rengeteg téves információval rendelkeznek. Íme: A törpéknél nincsenek nők. Az elfek a fákból
születnek. A wierek vámpírok gyerekei. A khálok kráni harcimacskák, az udvari orkok gro-ugoni
száműzöttek. stb.:) Ezt a köznép hiszi így. Aki egy kicsit is műveltebb tisztába van az igazsággal: A
városban ez a katonákra, papokra, hivatalnokokra, nemesekre, fogadósokra, hajóskapitányokra igaz.
Visszatérve a történethez. A porond - avagy ceremóniamester, ha az Oroszlán Ölőknek vagy
valamilyen más gladiátor bandának, mutatványos csapatnak, adják ki magukat felkéri őket az

ünnepség sorozaton való fellépésre. Oren kapitányt itt is be lehet ajánlani éppenséggel szerepelni. A
bálra is kapnak meghívót. A ceremónia mester előttük íratja meg és pecsételi le.
Ha nemesként, inkvizítorként, papként ,kerekedőként ,híres harcosként, művészként,kalandozóként
lépnek fel, akkor is kapnak meghívót a bálra. Ha a fiú velük van, simán elintézi, ha a játékosok ezt
hagyják avagy kívánják tőle. Bárd. Semmiség egy ilyet elintéznie. Km, de ez csak a végső segítséged
legyen a csapatnak! Had gondolkodjanak és cselekedjenek ők!
A z egész délutánjuk rámegy a Corrido palotában az ügyintézéssel, sokat kell várakozni. A Jk-kat
elcsalhatod a helyi könyvtárba .Templomokba, fürdőkbe. Nyomozhatnak az után, hogy Chacal, most
hol is tartózkodik valójában. Hol is van az nyári szállás? Az alvilággal, ha fel akarják venni a
kapcsolatot arra is rámegy az egész délután. A különböző családokhoz is elmehetnek audienciát
kérhetnek. Azonnali fogadás kizárt. Még ha az Oroszlán Ölők maguk akkor is egy nap. Ekkor a
magyarázat az, hogy a ház urai méltó képpen akarják őket fogadni Aztán nem minden család lakik itt
Baarantheikbe. Sok házúr távol van. Csak valamelyik rokonnal tudnak beszélni. A Dinasztiák
ismeretébe erről neked kell döntened Km , hogy mi hogyan történik. A merénylet miatt is óvatos most
mindenki. Sokan visszahúzódtak a biztonságos odúikba és nem fogadnak senkit az ünnepségekig.
Akkor kénytelen kelletlen előbújnak. Persze nem mindenki ilyen. Vannak családok, családok egyes
tagjai, akik mentalitásukból fakadóan inkább mutogatják magukat,hogy íme ők nem félnek holmi
caedoni merénylőktől.
A szerelmes rajongó némber
Egy bűn ronda vendég a szomszéd szobából. Mindegy hol szállnak meg! Bizonyos, Neliah üldözi a
szerelmével a csapat egyik tagját. Akkor szeretett bele kalandozónkba, amikor meglátta
beköltözéskor. Mindenáron meg akarja kapni. Orwella hitű vajon mire is kell neki a szende kalandozó?
Természetesen mindig a legrosszabbkor érkezik. Fürdés közbe például. Hajnalban az ablakon át. Ha
karakterünk másnak udvarol éppen. És így tovább. A bálon jelenik meg váratlanul tánc közben partner
cserénél. A modul végén a távozó hajó fedélzetén ő is fenn van. No persze csak addig, amíg ki nem
nyiffantják a JK-k vagy el nem távolítják a közelükből valamilyen módon.
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 2. nap este
A kalandozók visszatérnek a szállásukra vagy itt vannak végig ,vacsoráznak A hajó amivel érkeztek
kirakodott. A matrózok szabadidejüket töltik a városba. ÉS életre kelnek a legújabb pletykák:
Hamarosan tudni lehet, hogy az Oroszlán Ölők csapata visszatért a szigetre és fellépnek a Két Hold
ünnepség tiszteletére rendezett viadalon.
Második szóbeszéd Chacal valóban él hisz nem is volt a szigeten. Eddig Abasziszban tárgyalt és
álruhában tért vissza a Kettős Hold ünnepségre. Ezt a karakterek fogadósa is mesélheti vacsoránál.
Sokat sejtető vigyor, kacsintás miegymás, jelzi van infója. Pár réz az asztalon már kapják is a
„Hallották a hírt című rovatot”.
Az asziszi kereskedő, Omak Malkhasz, ha nem lettek halálos ellenségek a partival valamilyen oknál
fogva. Büszkén keresi fel a csapatot és meséli el, hogy holnapra szerzett a karaktereknek belépési
lehetőséget a Corrido palotába. Hallotta hogy ide akarnak bejutni,olyan jól érezte magát a csapatta
,hogy segített rajtuk. Tényleg jó ember ez az Omak végre segíthet ismét valakiken. Nincsen családja,
pénze meg akad és ideje is.pl. azért kísérgeti saját áruját. Holott otthon is maradhatna..A ceremónia
mesterhez ajánlotta be a csapatott. Ha nem voltak a palotába avagy nem találkoztak a ceremónia
mesterrel, akkor reggel a 2. nap délutánjánál leírtak következnek számukra. Ha voltak, akkor
gondolom a kereskedőt eltanácsolják. Akár mi is a beszélgetés vége egy borozásra hívja meg
lakosztályába a karaktereket. Itt beszél a Tolcador Házról és Dirin Corrido nagybecsű nemes úrról, aki
a szívén viseli a asziszi kereskedők sorsát. Hisz ő neki köszönheti ő is a fogadója olcsó vételi árát. Az
előző tulajdonok sürgősen távozott a szigetről. Valamiféle adósságról magyarázott a Omaknak az
illető, amikor a vétel megkötötték egy ével ezelőtt. -Szépen felvirágoztattam ezt a helyet- mondat

elhangzik persze .Az igazság az hogy a régi tulajt megzsarolták,aki családja életét féltvén elköltözött a
szigetről. Ezt a háttér infót az egyik testőre tudja a kalmárnak, de nem kötötte annak tudtára. Igaz nem
is vett részt a balhéban csak ismeri Dirin kalózait, nehéz embereit. Együtt szokta sörözniA testőr beszélhet az igazságról a karaktereknek a borozás után. Utánuk megy és megszólítja őket:.Uram/Asszonyom várjanak van itt valami amit nem tudnak! Zsoldos így 3 aranyért előadja nekik a
sztorit. Már amennyiben érdekli a karaktereket ez Éjközép tájékán.
Nagy valószínűséggel az estét azzal töltik ,hogy tervet kovácsolnak Chacal megtalálására. Ha tudják
hol van a hozzá való bejutásra avagy meg is próbálkoznak ezzel. Ehhez a részhez a nyári lak leírása
ad segítséget. Mindene este mehet a szokásos amúgy. Lehet kockapartira ,nagy kártyacsata a
fogadóba. Könnyűvérű lányok, kocsmabunyó stb.
Krad Első Hava “Ifjak” 4. hét 3. nap reggel
A fogadóból távozva Vörös Kák fia és ha életben van az apja is várja a csapatot az utcán. Nyílt
kihívás intéz Uwel nevében a csapathoz. Persze Uwel a kalandozókat segíti, mert a Vörös hajú
kalandozó vét ellene, mikor megnevezi őt kicsinyes bosszújában. Öt helybeli felbérelt kemény legény
a segítsége a Beknard ház emberei, valamint a két kutya, ha élnek. A helyiek ÉP sérülés esetén
elmenekülnek, ha még tudnak ekkor! Ha az Oroszlán Ölők álcájában vannak a karakterek, akkor ezzel
az arcátlanságukkal is megvádolják őket!.Ezt az utcán több járókelő is hallja. A kalmár dinasztiák
fülébe is eljut ennek a csetepaténak a híre. Tehát lenyomozzák amúgy rutinosan és a bálra már
rendelkeznek azzal az információval, hogy a csapat nem az Oroszlán Ölőkkel azonos brigád. Az
egyes családok az szerint használják fel az információt, hogy a mi áll az érdekükbe. Ha a történetben
szembekerülnek a csapattal onnantól, több információt is beszereznek, majd róluk.
Nos reméljük a kalandozók nyernek az utcai csetepatéban. Ha nagyon vesztésre állnak a
városőrség siethet a segítségükre. Km a te általad jónak látott időpontban. A város őrség amúgy a
rontásérsek irányítása alatt áll, hisz ő a Sziget Tanácsának az elnöke. Jelenleg a helyettese Seth
Mortai parancsol a városőrségnek. Ezen felül. Minden Háznak van saját fegyveres csapata. Hivatalos
és nem hivatalos. A hivatalos katonák, emberek a család címerét viselik öltözékükön. Ennek helye és
formája családonként változó. Abban megegyezik, hogy jól látható helyen van a ruházaton. ez a címer
„őrület” a hintókra, házakra,boltokra,hajókra is igaz. Zászlók,faragások, feliratok hirdetik,hogy a
sziget,város adott szeglete éppen ,melyik kalmárdinasztiához tartozik. Kivételt az egyházak területei
,épületei jelentenek és a közös dolgok. Pl. temető, tanácsháza, várfal
Jut eszembe a karakterek a várost járván feltűnhet, hogy csak a palotákat rezidenciákat őrzik, de azt
nagyon. A kapukat és a kikötőket, templomokat. Közintézmények épületeit. Nem folyik járőrözés. Erre
már nem jut ember.
Lehet, hogy a csapat kíváncsi a merénylet színhelyére. Egy nagy Tanácstermet kel mesélni 16
férőhelyes nagy asztallal egy nagy terembe. Magas bel térrel, toroni építészeti jellemzőkkel.
A 3. napon eluralkodik a Lincs hangulat a városban. Ekkora derül Ki ugyanis az Antoh pap, Pesdan
Barrath halála, aki nagyon nagy tiszteletnek örvendett a szigeten. A sziget harmada Antoh hívő (kb.
egy hatoda Dreina, a fele Tharr hivő a sziget lakosságának.) A karakterek szemtanúi lesznek a
caedoniak, megverésének, nők megerőszakolásnak,fosztogatásoknak. A slepp és a káosz erői
meglovagolják a feldühödött tömeg szülte helyzetet. Ezekre a karakterek jellemüknek, terveiknek
megfelelően cselekednek. Mehetnek az asztrál, akaraterő próbák. A nyári táborban bírók figyelhetik a
jellem játékokat. Természetesen a durva karakterek be is szállhatnak a fosztogatásba. Tharr hitűek
úgy érzik, hogy itt a kánaán .Káosz halál jelleműek, úgy érzik haza érkeztek. A rend és az élet
oszlopos tagjai jelleműek bizonyíthatják, hogy az igazság bajnokai. A kikötőben a legnagyobb a
felfordulás. 9 caedoni kereskedőhajó is lángokban áll, iletev süllyed. A Tordien, Beknard, Rogiar,
Vilenas galleonok lőtték szét őket. A caedoni érdekeltségű raktárak égnek. A szomszéd városállam
polgárainak baarantheiki boltjait kifosztják, szétverik. Mesélő általad jónak látott szituációba hozhatod

a karaktereket. Ez a rész tényleg csapat függő. Fentebb már írtam a városőrök erejéből csak a fontos
épületek védelmére futja. Seth Mortai és szövetségesei tervei szerint alakulnak egyenlőre a dolgok. A
3. nap estjén, nyilvános áldozást tartanak Tharrnak. Fentebb lehetett olvasni, hogy Baaradon a
halálos ítéleteket A tharrnak való áldozás vette át, viszont csak úgy nem áldoznak Tharrnak (nyíltan).
Jelenleg is a Tanács életére törő A gonosz caedoniakat végzik ki. Persze a szerencsétleneknek
semmi közük az egészhez. Igaz bűnözök,akiket a a Tordein ház hozott- a sors fintora- Caedonból.
Seth celebrálja a „misét”.A Tharr hitű házak részt vesznek rajta. Tordien, Beknard, Nobun, Tolcador, En Kossylor, La Terrogh, Rogiar , se Krollgor ,Lobogó erdő és emelvény nem nehéz kiszúrni őket. Ez
nem azt jelenti,hogy a függetlenség és elszakadás pártiak elálltak volna szándékuktól. A családok
leírásában látható,hogy sok Tharr hitű is a sziget elszakadását óhajtja Abaszisztól. Ötezres tömeg
gyűlik össze. A jelenlegi szertartásban az a durva ,hogy sokkal inkább spirituális jellegű,mint eddig
megszokott volt. A szigeten tényleg amolyan kivégzés szerűvé „süllyedt” a Tharrnak való áldozás. Az
áldozás 1 órán át tart. 9-en lélek távozik a főtérről ezen az estén. Seth az mellet, hogy Tharr
dicsősége lebeg a szeme előtt az egésszel azt akarja elérni,hogy a tömeg megnyugodjon,mielőtt
önmaga ellen fordulna. A város ugyanis egy nap alatt kifogyott a caedoniakból. Most következhet a
többi idegen. A kalandozók közül ki is baaradi? Szerintem nem sokan 
A 3. napon este:
Palyd tanácsnok álomútja eredményes volt. Még reggel elküldet Lotharért a bárdért. Egy Corrido hajó
megy érte Caedon mellé. A bárdért kieveznek a patrtra és úgy viszik a nyári lakba egyenesen. Jk-ink
igazi megbízója is a szigetre érkezik estére! Egyből a nyári szállásra viszik. Palyd Deloran és Optim
Nuro már várják. Elmondják neki mi a helyzet. Lothar egyből rákérdez ,hogy ismerik e a kalandozókat
és nevelt fiát. Valamint tudják e hol tartózkodnak. Ha igen azonnal küldessenek értük. Ha nem saját
maga kerekedik fel és keresi meg őket. Egy pszi üzenet Rounnak, hogy hol vannak és már indul is. Ha
Roun halott lenne, akkor Opim 3 elit emberével megy megkeresni a kalandozókat. Így vagy úgy, de
megleli őket hajnalra. Ha erre az időpontra már a nyári szállásra bejárásuk van a karaktereknek, akkor
ott. Ha nem akkor a szálláshelyükön Kosztasz felkéri őket, hogy segítsenek neki. A fizettség a sziget
leggazdagabb családjának hálája. Ezt szerintem nem sokáig kell részletezni mit jelent anyagilag vagy
más téren. Hülye az a kalandozó, aki nemet mond. Persze az más, ha valamilyen elv miatt teszi ezt
vagy karaktere kijátszása miatt. A 2. vagy kitudja hányadik megbizatás! Chacalt ki kell hozni az
időtlen álomból. Nem valószínű, hogy ez sikerülne. Kísérletezgetés pedig nincsen, amíg a tanácsnok,
a testőr kapitány, a fiú és a bárd él. Ha valaki talál módot a herceg felébresztésére , minimum
dobogós helyezés a csapatnak vagy külön díj a Jk-nak aki ezt kitalálja. Persze ha triviális a megoldás
és eláruljátok nekem mesélők a titkot most egy levélbe, akkor nem szóltam! :) A történtekről
természetesen mélyen hallgatniuk kell a karaktereknek. Erre esküjüket saját istenükhöz illetve
szavukat kéri a bárd.
Az ünnepség alatt a történet 6. napján Krad Második Hava “Bölcsek” 1. hét 1. napján a herceg
helyettesítését meg kell oldani valahogy. Ha él a bárd és a fiú. Akkor jó eséllyel indulnak, mert van egy
hasonmásuk és két bárdjuk. Pláne ha még a Jk között is van bárd az az igaz, vagy egy-két varázsló.
4. nap
A negyedik nap delén betámadják a nyári szállást, a kalandozókat is, amennyiben Chacal oldalán
állnak már vagy az aszisz pártiakra nézve veszélyesek. Az lényegtelen, hogy a kalandozók éppen a
nyári száláson vannak e vagy máshol. A helyzettől függően egy vagy több támadás zajlik a szigeten.
Extrém esetben, ha a kalandozók egyesével kóborolnak akkor akár 5-6 támadás lesz. Persze, ha
valaki éppen rejtőzik vagy nagyon jól álcázza magát,ahhoz képest, mint ahogy a szigeten
megismerhették és még Palyd közelébe sincsen, akkor szerencséjére le marad a mai osztásról. Dirin
által felbérelt kalózok a támadók. Fosztogatásnak van álcázva a támadás igazi célja. Az igazi célpont
a tanácsnok. Dirin a Kyel papot tartja az észnek, akit ki kell vonni a forgalomból. No és gyerekkora óta
utálja teljes szívéből.

Ez után szűk két napjuk van a karaktereknek,hogy felkészüljenek .Közben zajlik az árnyék háború. Az
ötödik napon van a viadalok napja! Ha az Oroszlán Ölők álcájában vannak még mindig akkor elő kéne
állni valami műsorral. Csakhogy valakivel meg kellene küzdeni. méghozzá lehetőleg oroszlánokkal.
Valószínűleg a Tordein család állatparkjában kötnek ki. Itt nagyon jó üzletet tudnak kötni. Amúgy is
felkérik őket a Viadalon való részvételre,amint megtudják miben utaznak.
A negyedik nap délutánján a Tordein ház emberei mindenképpen megkeresik őket. A híres csapatot.
Nem baj ha nem az Oroszlán ölők nevében vannak itt. A fővárosban róluk halottak, ők a legjobb
kalandozók,akik kéznél vannak. A Viadal napján kellene valami jó kis gladiátor viadal. A Tordein ház
rendelkezik az Aréna felett, így a Viadalok napját ők szervezik általában. 5 aranyat fizetnek a
fellépésért fejenként. Oroszlánokkal kellene megküzdeni. Az arénában derül, majd ki persze, hogy a 4
oroszlán után egy mantikorral szemben, hogyan állják a sarat barátaink. :)
A negyedik nap késő délután az összes ház képviselete mellett. A Corrido családot Dirin képviseli. Az
Antoh pap gyilkosait segítők kivégzése. Tízezres tömeg. 27 áldozat. Ezt is Seth Mortai celebrálja.
Minden házat sikerül megvezetnie. Az ő oldalán álló Tharr papok, a Beknard család és hamis tanúk
segítségével. Saját egyházában rendez tisztogatást. Dreina papjai ezért nem emelnek szót a
törvényességi hézagok miatt. Az elmaradt tárgyalások, rögtön ítélkezések békeidőben stb. Antoh
egyháza se megy el odáig, hogy a Tharr egyház belső vizsgálatát kétségbe vonja. Új fiatal vezetőjük
egyelőre azt se tudja fiú e vagy lány. A házakat járta egyeztetett velük és nem aludt 24 órája.
Persze a Házak vezetőinek megvan a magukhoz való eszük. Nem szólnak bele Seth tisztogatási
akciójába. Ez a dolog csak rá és a Rontásérsekre tartozik. A kivégzések istentisztelet jellegűek.
Szerencsétlen esetben a kalandozók közül is lehet valaki az áldozatok között. Ki tudja hogyan alakul
egy-egy csapat története. A fősodrás szerint általában nincsenek a városban az áldozásokkor. A két
kivégzésről persze hallanak. Erről beszél az egész város. A városban lenyugszanak a kedélyek.
Legalább is a köznépnél. A Viadalok napján utolsó vérszomjukat i kiélhetik.
5. nap
Az ötödik nap a viadal körül forog. Erre már a JK úgy is önmaguknak csinálnak programokat.
Belekerültek Baarantheik életébe. Az meg zajlik, mint a Déli Jégmező. Lehet, hogy a fő sodrástól
eltérve éppen két család árnyékháborújában vesznek részt. Avagy megpróbálnak a város tömlöcéből
éppen kijutni. Lehet hogy megpróbálnak egy hajót szerezni amivel leléphetnek. A lényeg,hogy
játszanak. Mesélő a te feladatod, hogy a helyzet ismeretében meséld nekik, mi történik velük
felhasználva a modulban leírtakat.
6. nap- Krad Második Hava “Bölcsek” 1. hét 1. nap
Végül elérkezik az ünnepség ideje. A beszéd és, a bál a nyári szállás kertjében. A nyári lak kertje ad
otthont a szabadtéri eseménynek. A kert mellett fából ácsolt tánctér, kis pavilonok, hosszú fehér
abrosszal leterített asztalok, székek, kerevetek, nyugágyak várják a vendégeket. Az est beköszöntével
lampionok garmadája és fáklyatartók erdeje világítja be az ünneplőket. Egy nagy pavilon külön a
zenekarnak lett állítva. A JK az előző napokba találkozhattak a mesteremberekkel és az árut, ételt
szállító szekerekkel. Ők maguk is bejuthattak akár így a nyári lak területére, ha ez az ötlet eszükbe
jutott.
A bálon bevetik az aszisz pártiak titkos adujukat: Egy Anatydát. Az alakváltó némber mentál
bélyegekkel hűséges a Tirla’Siell (vércsillag) áruló varázslójához. Kopreed az en Yrdaquor Ház
védelmét élvezi. Az -En Kossylor házzal, ezért vannak haragban amúgy. A Sethnek a Sogroniták
(toroni vonal!) támogatásuk jeléül bocsátják rendelkezésre az anatydát uraló Kopreedet. Sindilla
feladata elcsavarni Chacal szerepében tetszelgő férfit bárki legyen is az. A nőről csak nagyon
kivételes esetben tudhatnak infót a karakterek. Kivételesen ügyesnek kell lenniük. A nőt függetlenként
játsszák be a bálra. Erioni nemes hölgyként. A bálon az -En Kossylor ház képviselőitől tudhatnak meg
részleteket Kopreedről és is kedvencéről az anatydáról. Hozzájuk a Kyel pap tudja irányítani a

kalandozókat. A kísérete se kutya Sindillának. Egy híres bajvívó (6.szintű) Kalandozó, Tharr hitű. A
karakterek, ha beszédbe elegyednek a bajvívóval. Elmondja, hogy nem rég érkeztek Erionból. Az
özvegy kérte fel kíséretnek. Ha jók a sejtései holnap reggelig tart a megbízatása és a hölgy által
kiszemelt Chacal (avagy annak szerepében lévő) felé int fejével. Erioni pletykaként elmesélheti még,
hogy hogy járt Torozon. Felcsinálták az öreg lányát képzeljék el! Valami környékbeli bárd volt-néz
körül. - Az urak/hölgyek nem ismerik Lothar Kosztaszt véletlenül? Szívesen meghívná azt az embert
egy italra! –mondja mosolyogva.
Alakulnak az események, ahogy alakulnak. Remélhetőleg minden úgy alakul, ahogy a karakterek
szeretnék. Ó bocsánat, ahogy te szeretnéd Kedves MESÉLŐ! ;)
Ha esetleg Seth oldalán vannak a kalandozó, akkor sincsenek könnyű helyzetben. A Kyel pap és
emberei nem könnyű prédák!
7. nap
A bál utáni napon: Ha menekülniük kell, ha dicsőséggel vészelték át az éjszakát találkoznak egy
csapattal. A nyári lakot elhagyva a városba vezető út kapujában meztelen városőröket lenget a szél
(élnek). A kapuban az Oroszlán Ölők várják a csapatot személyesen. A bárdot követve jutottak el a
szigetre. Ez a végső kelepce, amiből nagyon nehéz lesz kimászniuk. Főleg ha a velük szemben állók
nevét bitorolták. Igen az Oroszlán Ölők tudnak erről. A végső csata vagy egy nagy beszélgetés
következik. Hatalmas szerepjátékkal és diplomáciával. Az Oroszlán Ölők alapból nem hentesek, de a
bárdért jöttek. Km rád bízom ,hogy Lotharnak van e kedve az Oroszlán Ölőkkel tartani tisztázni
Torozonnal a a dolgokat vagy vonakodik menni. Ezzel is tudod az eseményeket terelni a kedved
szerint. Ha a karakterek akár csak a hajón használták a nevüket. Azért kártérítést követelnek. A
karakterek által elkövetett szemtelenség nagyságához mérten. Persze ha ügyesek és az Oroszlán
Ölők hírnevét csak öregbítették vagy jó a beszélőkéjük, akkor még jó barátokká is válthatnak….
Ja és a pyarronita Chacalt ki ébreszti fel?
Igen a hazatérő Rontásérsek. :)
- A kaland amúgy teljesen interaktív, a kalandmester úgy keveri a kártyákat, ahogy akarja, ezáltal
végtelenszámú lehetőség van a kaland megoldására.
NJK-k
Don Corrido Chacal - nemes, harcos 6.tsz a sziget függetlenségi szövetség vezetője ,valamint időtlen
álmodozó 
Palyd Deloran- 7. szintű kyel pap.
Optim Nuro – Chacal testőrparancsnoka 8. szintű harcosPesdan Barrath-10. szintű Antoh pap- meghal elvileg
Dirin Corrido -5. szintű harcos
Vörös Kák 3. szintű harcos és két hastin harci kutya
Oren kapitány 4. szintű harcos-valamely tengerész alkaszt- külsőre a régi TV sorozat Onedin
kapitánya, míg belsőre teljesen más. Vidám kék szemek, pofaszakáll, szőkésbarna rövid hullámos haj.
Átlagos termet szigorú arc, markáns barázdákkal. Viszont barátságos, vidám mosollyal.
Omak Malkhasz -aszisz kereskedő Ifinből
Omak két testőre

porondmester
Neliah - Orwella hitű „szerelmes asszony” a fekete özvegy
Vörös Kák fia -3.szintű Gladiátor
Kopreed Tirla’Siell (vércsillag) áruló 6. szintű varázslójához. Mentalista. Az en Yrdaquor Ház
védelmét élvezi.
Sindilla az Anatyda
bajvívó (6.szintű) Kalandozó

Seth Mortai (Tharr pap, Quessor, 10 Tsz)
A nagy összeesküvő az abasziszi rontásérsek helyettese
Leírás:
Középkorú, meglett férfiember, általában közömbös,
olykor kedélyes arckifejezéssel. Arca megnyerő, hangja
kellemes bariton, mégis van valami természetellenes a
modorában, ami miatt valaki vagy azonnal gyanút fog,
vagy sosem. Magas, széles vállú, fiatalabb korában sok
nő fejét elcsavarhatta annak ellenére, hogy nem
kifejezetten jóképű, inkább sármos.
Megjelenése igényes, de nem kirívó,ruhája inkább
anyagában, nem színeiben különleges. Általában hosszú
utazóköpenyt visel, amely durva posztónak tűnik, de
tapintása mégis kellemes. Szent szimbólumát rejtve
hordja, csak akkor hozza nyilvánosságra, ha szükséges.

Kaszt: Tharr pap

Tsz: 10

Faj: Ember

Hozzáállás: Önző

Életkor: 45

Fellépés: Magabiztos

Testmagasság: 180 cm

Hangulat: Kedélyes

Testsúly: 86 kg

Megjelenés: Igényes

Természet: Nyugodt

Elsődleges jellem: Káosz

Anyagi motiváció: Nincs, csak hatalom

Másodlagos jellem: -

Veszélyben: Megfontolt

Vallás: Tharr

Munka, feladat: Ami szükséges, abban alapos

Szülőföld: Északi Városállamok

Életszemlélet: Minden érte van

Hajának színe: Barna

Érzelemvilág: Sekélyes

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

1 fegyverhasználat Af

Méregkeverés

Mf

kultúra

Hátbaszúrás

Mf

Mf

Emberismeret

Mf

nyelvismeret aszisz 5, toron 5, közös 4 Af

Álcázás/álruha

Mf

írás/olvasás

Erkölcs

Af

Mf

pszi

Mf

vallásismeret

Mf

etikett

Helyismeret Baarad 60%

Mf

kínzás

Helyismeret Baarantheik 100%

Mf

szexuális kultúra
éneklés/zenélés

Mf
Mf

történelemismeret Mf
tánc

Af

AME: 56

Ψp: 48

Eg: 15

MME: 56

Erő: 11

Szép: 10

Ép: 11

Gyors: 12

Int: 17

Felszerelés
Fp: 68

Ügy: 16

Ake: 16

Mp: 90

Áll: 11

Aszt: 14
tőr

Alap
Tám/kör:
KÉ:

1

2

33

43

Szent szimbólum, 10 db gyűrű

TÉ:

56

64

VÉ:

110

112

k3

k6

Sebzés:

Dinnala (Alsan) La Terrogh
Ember, nő, Boszorkány (7. Tsz.) (Vérajkúak rend)

Előtörténet: Dinnala Alsan Psz. 3606-ban született Abasziszban, a nyktalosi Obratban. Apja ismeretlen,
anyja egy, a Vérajkúak boszorkányszektával kapcsolatban álló bordély kurtizánja. A lány már fiatalon a rend
felügyelete alá kerül, később, mikor meggyőződtek alkalmasságáról, tizenhárom évesen a rend tagja lesz. A
boszorkány Psz. 3625-ben kerül Baraadra, ahol a rend szolgálatában az alvilágban befolyásos La Terrogh Ház
szolgálója lesz. Tervszerűen készíti elő visszatérését, ugyanis a ház örökösét születésétől fogva figyelemmel
kíséri. 67 évesen távozik a Háztól, majd egy év múlva, 20 éves formára fiatalodva (életvíz) tér vissza, mint az
örökös felesége, Dinnala Alsan. Sikerül elkerülnie a felismerést, aki lebuktathatná, mind a befolyása alá kerül,
vagy baleset áldozata lesz. Jelenleg a La Terrogh Ház igazi ura léha férje helyett. 36 évesnek néz ki, holott már
84 lenne.
Kinézet: 1,8 láb magas, vékony, törékeny testalkatú. Arca hosszúkás, ám szép, nagy szemei feketék, haja
hátközépig érő, fekete, szinte mindig kontyban hordja, két hajtűvel rögzítve. Arca aszisz vonásokat tükröz, amit
nem rejt el. Szinte mindig elegáns, visszafogott smink díszíti.
A hosszú, könnyű ruhákat kedveli, toroni és aszisz divatot egyaránt követ. Mint viselkedése, öltözködése
is visszahúzódó, jobban meg kell nézni, hogy a férfin úrrá legyen az érzés, hogy le nem tudja venni a szemét a
fiatalos nőről. Idomai hibátlanok, ám ezt csak különleges alkalmakkor engedi sejttetni. Gazdagon ékszerezett,
kedveli a pompát és a kényelmet.
Jellem: (Rend-Halál) mindenekelőtt hűséges a Vérajkúak rendjéhez. Mivel kis kora óta a rend neveli fel,
ezen nincs mit csodálkozni. Mindenben igyekszik megfelelni az elvárásoknak, így vitte sokra. Ha netán ez nem
sikerül, hajlamos dühbe gurulni. Mindent szeret eltervezni, pontosan végiggondolni, és a legapróbb eltérés is
agressziót vált ki belőle, amin azért uralkodik. Rögtönözni ennek megfelelően nem szeret.
Kényelmes, kedveli a pompát, amiben élnie adatott, és nehezen szokná meg újra a kemény életet, mindent
megtesz ezért. A férfiakat megtanulta kihasználni. Életében csak olyanokkal találkozott – később pedig már nem
vett észre másokat – akik csak a nőt, a trófeát látták benne, kihasználta hát őket, ahogy tanulta. Férje elég neki,
mára – bár teste fiatal – lelke beleunt a férfiakba, csak akkor bújik ágyba valakivel, ha akar valamit. A férfit az
ujja köré csavarva irányítja, és mindent elnéz neki, így az mindig leköti magát, nincs ideje gyanakodni akármire
is. Igen céltudatos, egyéni céljai – jó körben maradni – megegyezik rendje akaratával is, ami stabillá teszi
helyzetét.
Határozott, parancsoláshoz szokott, nehezen lép ki ebből a szerepből is, a hízelgés nehezebben megy már
neki. A rend harciassága is jellemző rá, ez viselkedésében is kiütközik. Hamar leteremti alárendeltjeit, könnyen
fogalmaz hirtelen keménységgel. Kilétét titkolja, varázshatalmát is csak akkor láttatja, ha muszáj. Ellenfeleit
szereti harcban elintézni, mágiáját csak legyengítésükre használja, és élvezi, amikor gyönge nőként ledöfheti az
„erős” férfiakat. Előszeretettel használja meglepetésből hajtűit, amit mesterfokon forgat, mérgezi is őket. Csak az
igazi ellenfelekkel szeret foglalkozni, a kísérőket embereire, kapcsolataira hagyja.
Méregkeverő tudományában és a varázslataiban is szívesen merül el, ha van magányos ideje. Több
varázstárgya is van. Varázslatokból a látványosakat, és az olyanokat kedveli, amivel legyengíti áldozatait
annyira, hogy könnyen elintézhesse őket harcban is. Erre használja pszi képességét is elsősorban. Ismeri, és

szívesen használja az éjmágiát is. (Az éjmágia, az ökölharc, a belharc, plusz két fegyver, alkímia és az ősi nyelv
a Vérajkúak rendjének „adománya”)
Magas életkora miatt művelt, és sok mindent tud „saját” házánál is, lévén jóval hosszabb ideig élt ott,
mint ahogy azt hiszik róla. Titkát igen félti, azt ki nem adja, és megakadályozza, hogy bárki hozzáférjen. Igaz,
aki sejtheti is, az vagy halott már, vagy a rabszolgája.
Ami kedves neki, az a hatalom, legyen az mágikus, vagy politikai. Ezzel lehet csak levenni lábáról.
Találkozóit vagy gyertyákkal felszerelt lakosztályában szervezi, de kedveli az éjjeli találkákat is
kertjében.
Ép

Fp

Erő

9

6

Állóképesség

11

Gyorsaság

12

Ügyesség

13

Egészség

13

Szépség

16

Tud.al.

2

Intelligencia

13

Statikus

Akaraterő

14

Asztrál
Érzékelés

Harcérték

27
Fegyver

T/k

Ké

Té/Cé

Vé/m

Sp

Alap

-

17

28/6

80

-

Kéz

1

27

32

81

K2

Rapir

1

26

40

91

K6+1

4

Tőr

1

27

36

82

K6

32

32

Hajtű

1

30

41

90

K2

Dinamikus

6

6

Dobótőr

1

27

39

82

K6

12

Mágikus

-

-

11

Teljes

40

42

Mp:

Pszi

56

Pajzsok

Asztrál

32

Mentál

Képzettségek
Beszélt nyelvek

Fegyverhasználat (tőr)

Af

Szexuális kultúra

Af

Fegyverhasználat (rapir)

Af

Legendaismeret

Af

Aszisz

5

Fegyverhasználat (hajtű)

Mf

Történelemismeret

Af

Toroni

3

Fegyverdobás (dobótőr)

Af

Heraldika

Af

Erv

3

Ökölharc *

Af

Etikett

Af

Közös

4

Belharc

Af

Tánc

Af

Dwoon

1

Pszi (pyarroni)

Mf

Emberismeret

Mf

Shadoni

1

Írás-olvasás

Af

Mellébeszélés

Af

Méregkeverés/semlegesítés

Mf

Hangutánzás

Af

Ősi (kheton)

Af

Herbalizmus

Mf

Lovaglás

Af

Sebgyógyítás

Af

Lopózás

30%

Alkímia

Af

Rejtőzés

9%

* Csak képzetten védekezik puszta kézzel is, ököllel nem támad.

Felszerelés
1 gyógyital (5 Ép); 1 Gyógyital (27 Fp); 1 Bátorságitala. (harcban használja); 1 mérgektől óvó amulett (+1)

Mérgek:
- Könnyű győzelem esszenciája: 7. szintű, idegrendszerre ható, azonnali, rövid ideig ható, gyengeséget v. gyengeséget
okozó fegyverméreg. Hajtűn, rapíron, tőrön alkalmazza. (Recept: Vérajkúak)
- Vihar előtti csend: 9. szintű, egész szervezetre ható, gyors hatású, rövid ideig ható, egészségvesztést (csak idegmérgek
ellen, -K6+ rontás Eg.-pont) vagy semmit okozó, ételméreg. Gyertyában alkalmazza, előkészítve.
- Ellenszer (Vihar előtti csend): Specifikus (csak erre) ható ellenméreg, +6-ot ad az E-próbához.

Lothar Kosztasz-7. szintű bárd Don Corrido Chacal és Rounn Loandar nevelője.
Erő: 16 Állóképesség: 13 Gyorsaság: 12
Ügyesség: 14 Szépség: 15 Egészség: 13
Intelligencia: 18 Akaraterõ: 13 Asztrál: 15
Érzéklés .17 ÉP: 8 Fp:66 MME.37 AME:39 Pp:34 Mana :56
Alap

szablya

íj hosszú

1

1

2

26

33

30

67/19

82

25

VÉ:

95

112

95

Sebzés:

k2

k6+2

k6+1

Tám/kör:
KÉ:
TÉ/CÉ:

Képzettség
Fok/%
4 fegyverhasználat (szablya, hosszúkard,
hosszú bot, rövidkard)
Af
2 fegyverdobás(dobótőr,lándzsa)
Mf
pszi
Mf
nyelvismeret aszisz 5.közös 5 toroni 4 erv 3. shadoni 2. gorviki 2. Af

írás/olvasás
legendaismeret
etikett
lovaglás
szexuális kultúra
éneklés/zenélés
hangutánzás
hamiskártya
mászás
esés
ugrás
lopózás
rejtõzködés
kötéltánc
zsebmetszés
csapdafelfedezés
titkosajtókeresés
értékbecslés
zsonglõrködés
kocsmai verekedés
ökölharc

Af
Mf
Mf
Af
Mf
Mf
Af
Mf
70%
45%
50%
90%
80%
5%
5%
50%
45%
Af
Af
Mf
Af

Kiegészítõ tulajdonságok:
Életkor: 59
Testmagasság: 183
Testsúly: 94
Természet: Ingerlékeny
Anyagi motiváció: Pazarló
Veszélyben: Vakmerõ
Munka, feladat: Igényes
Életszemlélet: Cinikus
Érzelemvilág: Gátlástalan, törtetõ
Hozzáállás: Kételkedõ
Fellépés: Kérkedõ
Hangulat: Tréfás
Megjelenés:Álltalában átlagos
Elsõdleges jellem: Káosz
Másodlagos jellem: Nincs
Vallás: Hitetlen
Szülõföld: Abaszisz
Hajának színe: Fekete
Szemének színe: Barna

Kalózok (1 TSZ harcos tengerészek)
Leíras:
Egytől egyig megátalkodott gazemberek akik egy korsó rumért saját anyjukat is eladnák.
Megjelenésükben igénytelenek, ruháik rongyosak, szakadtak, büdösek. Egyesével nem igazan
jelentenek kihívást a küzdelemben, de sok lúd disznót győz alapon megtanultak kihasználni a
létszámfölényt és ezt a harcban érvényesítik is ahol lehet. Kést és rövidkardot használnak
fegyverkent. Nem nagyon ejtenek foglyokat, csupán abban a ritka esetben, ha az illető nő illetve jól
mennek a rabszolga árak avagy a váltságdíj busásnak remélhető. A kalóz hajókon szolgáló NJK nagy
része ilyen. A
Tharr hitű családok hajóinak embereit,bandériumait, lehet velük
megszemélyesíteni,részegeket a kocsmákba stb. Ők az átlag baaradi fegyverforgatók. Baarantheik
városőrei is közülük kerülnek ki.

Kaszt: Harcos tengeresz

Tsz: 1

Faj: Ember

Hozzáállás: Kötözködõ

Életkor: 28-56

Fellépés: Kérkedõ

Testmagasság: 160-210

Hangulat: Mérges, morcos

Testsúly: 55-145

Megjelenés: Igénytelen

Természet: Hideg, érzéketlen

Elsődleges jellem: Káosz

Anyagi motiváció: Pazarló

Másodlagos jellem: Halál

Veszélyben: Hősies

Vallás: Tharr, Antoh

Munka, feladat: Felületes, hanyag

Szülőföld: Baarad

Életszemlélet: Realista

Hajának színe: Barna

Érzelemvilág: Gátlástalan, törtető

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

2 fegyverhasználat Af

birkózás Af

úszás Af

időjóslás Af

mászás 15%

tengerjárás Af

esés

hajózás Af

20%

kötéltánc 10%

csomózás Af

AME: 4

Ψp: 0

Eg: 17

MME: 3

Erő: 15

Szép: 8

Ép: 14

Gyors: 12

Int: 12

Fp: 16

Ügy: 13

Ake: 13

Mp: 0

Áll: 9

Aszt: 14

Felszerelés

Pénz: 1e 50r (átlag)

Alap

Kés

Rövidkard

2

2

1

KÉ:

20

21

20

TÉ:

46/3

42

50

VÉ:

93

83

97

Sebzés:

k6

K5

K6+1

Tám/kör:

Matrózok (1 TSZ harcos tengerészek)
Leírás:
A matrózruha miatt az igencsak eltérő testfelepites ellenére is egységes képet mutatnak a fedélzeten.
Kitartó és harcedzett férfiak, sajnos azonban harci ismereteik nem terjednek tovabb néhany alapvető
vágásnal és szúrasnál, így nem igazan jelentenek kihívást egy gyakorlott fegyverfotgató számára. A
pyarronita csakládok, köztük a Corrido család emberei sorolhatók ide, valamint a Caedonból érkező
hajók,így a JK-kat szálltó hajók emberei.

Kaszt: Harcos tengeresz

Tsz: 1

Faj: Ember

Hozzáállás: Természetes

Életkor: 20-60

Fellépés: Jelentéktelen

Testmagasság: 170-195

Hangulat: Jókedélyû

Testsúly: 60-130

Megjelenés: Átlagos

Természet: Nyugodt

Elsődleges jellem: Rend

Anyagi motiváció: Adakozó

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: Bátor

Vallás: Antoh,Dreina

Munka, feladat: Buzgó

Szülőföld: Baarad, Északi Városállamok,

Életszemlélet: Derülátó

Hajának színe: Fekete

Érzelemvilág: Gyakorlatias

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

2 fegyverhasználat Af

birkózás Af

úszás Af

időjóslás Af

mászás 15%

tengerjárás Af

esés

hajózás Af

20%

kötéltánc 10%

csomózás Af

AME: 4

Ψp: 0

Eg: 12

MME: 7

Erő: 14

Szép: 11

Ép: 9

Gyors: 13

Int: 13

Fp: 24

Ügy: 14

Ake: 17

Mp: 0

Áll: 10

Aszt: 14

Alap

Felszerelés

Pénz: 1e 50r (átlag)

Kés

Rövidkard

2

2

1

20

22

21

46/3

43

51

VÉ:

93

85

99

Sebzés:

k6

K5

K6+1

Tám/kör:
KÉ:
TÉ/CÉ:

Rounn Loandar- A „fatty” (2. szintű bárd)
Leírás:Fiatal, kimondottan jóképű, életvidám fiú. Nem veti meg az élet örömeit, legyen szó egy női szív
meghódításáról, egy átdorbézolt éjszakáról vagy éppen egy színpadias párbajról (bár ez utóbbiban
eddig csak kétszer volt része) Szeret a középpontban lenni és nagy rutint szerzett abban, hogy ezt el
is érje. Gyengéi a csinos fiatal lányok. Nem pedofil!!!
Megjelenése igényes, de nem kirívó. Utazó ruházata fekete vékony szöveting (a posztóvért rejtve tud
maradni alatta), bő zöld szövetnadrág és egy barna utazócsizma.

Kaszt: Bard

Tsz: 2

Faj: Ember

Hozzáállás: Jólelkű, kedves

Életkor: 18

Fellépés: Kiismerhetetlen

Testmagasság: 173

Hangulat: Jó kedélyű

Testsúly: 81

Megjelenés: Igényes

Természet: Ingerlékeny

Elsődleges jellem: Káosz

Anyagi motiváció: Pazarló

Másodlagos jellem: Élet

Veszélyben: Vakmerő

Vallás: Alborne

Munka, feladat: Felületes, hanyag

Szülőföld: Caedon

Életszemlélet: Derülátó

Hajának színe: Barna

Érzelemvilág: Álmodozó

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

4 fegyverhasználat (dobótőr,rövidkard,
lándzsa,hosszú íj)
Af

mászás

65%

1 fegyverdobás

Af

esés

40%

pszi

Af

ugrás

15%

nyelvismeretek aszisz 5,közös 4 erv 4. toroni 3.
ork 2. törpe 2. Af

lopózás

63%

írás/olvasás

Af

rejtőzködés

60%

legendaismeret

Mf

kötéltánc

etikett

Af

zsebmetszés

lovaglás

Af

csapdafelfedezés

szexuális kultúra

Af

titkosajtókeresés

10%

értékbecslés

Af

zsonglőrködés

Af

éneklés/zenélés
hangutánzás
hamiskártya

Mf
Af
Af

5%
5%
15%

kocsmai verekedés Af

AME: 14

Ψp: 12

Eg: 15

MME: 18

Erő: 10

Szép: 15

Ép: 10

Gyors: 12

Int: 15

Felszerelés
Fp: 29

Ügy: 17

Ake: 16

Mp: 10

Áll: 12

Aszt: 12

Alap

A gyűrű, JK x 5 arany (előleg), JK x Istenek forrása
víz+1 magának,

dobótor

rövidkard

2

2

1

20

32

31

46/3

44

45

VÉ:

93

90

102

Sebzés:

k6

k6

K6+1

Tám/kör:
KÉ:
TÉ/CÉ:

Az Oroszlán Ölők
Ryan Air, Tolvaj
A félelf tolvaj megveti származását (gyűlöli az elfeket), még a füleit is lecsonkolta csak hogy
származását elrejtse. Életcélja hogy bebizonyítsa, érdemes Tharr kegyére, minél több szolgát próbál
átküldeni. Pszi pajzsokat az Arel pap tett neki fel.
Kaszt: tolvaj

Tsz: 7

Faj: félelf

Hozzáállás: kételkedő

Életkor: 18

Fellépés: jelentéktelen

Testmagasság: 160

Hangulat: búskomor, depressziós

Testsúly: 65

Megjelenés: Átlagos

Természet: hideg érzéketlen

Elsődleges jellem: Káosz

Anyagi motiváció: fukar

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: óvatos

Vallás: Tharr

Munka, feladat: buzgó

Szülőföld: Abaszisz

Életszemlélet: pesszimista

Hajának színe: Fekete

Érzelemvilág: számító

Szemének színe: zöld

Fontosabb Képzettségek
3 fegyverhasználat Af

2 fegyverdobás Mf

nyelvismeret: aszisz 5 közös 4, elf 2. toroni 2.
erv 3.

Értékbecslés Af

Kocsmai verekedés Mf

Mászás 150%

Esés 120%

Zárnyitás 25%

Rejtőzködés 29%

Kötéltánc 130%

Ugrás 115%

Lopózás 30%

Zsebmetszés 35%

Csapdafelfedezés 25%

Titkosajtókeresés 15%

Kötelékből szabadulás Af

Csomózás Af

Hátbaszúrás Af

Álcázás álruha Mf

Lovaglás Mf

Idomítás Mf
AME: 33

Ψp: 0

Eg: 13

MME:33

Erő: 13

Szép: 17

Ép: 7

Gyors: 18

Int: 14

Fp: 55

Ügy: 16

Ake: 14

Tör, dobótőr 6db

Mp: 0

Áll: 11

Aszt: 14

Ostor, kézi nyílpuska

Felszerelés

rövidkard
Tőr

Alap
Tám/kör:

Pénz: 5a 9e
Dobótőr Mf

Ostor

rövidkard

2

2

2

2

1

30

40

40

33

39

55/31

63

76

61

67

VÉ:

93

95

95

93

107

Sebzés:

k6

K6

K6

K2

K6+1

KÉ:
TÉ/CÉ:

Kézi nyílpuska
2
33

cé 45
táv 30
K3

Ellyssire az Amazon
A hófehér bőrű “emeril” bosszúhadjáratot folytat minden férfi ellen, bár nem boszorkány, rosszabb
azoknál. Nem elég hogy Torrden-t is az orránál fogva vezeti (az új csapattaggal – Annal - nyilvánosan
flörtöl), minden városban ahol az “Oroszlánölők” fellépnek meggyilkolt szeretők tucatjait hagyja hátra.
Kaszt: Amazon

Tsz: 6

Faj: Ember

Hozzáállás: Természetes

Életkor: 21

Fellépés: Magabiztos

Testmagasság: 170

Hangulat: vidám

Testsúly: 60

Megjelenés: igényes

Természet: kimért

Elsődleges jellem: rend

Anyagi motiváció: adakozó

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: megfontolt, körültekintő

Vallás: Földanya

Munka, feladat: szorgalmas

Szülőföld: Emreal

Életszemlélet: realista

Hajának színe: vörös

Érzelemvilág: romantikus

Szemének színe: zöld
Fontosabb Képzettségek

4 fegyverhasználat AF

2 fegyverhasználat Mf

Fegyverdobás (tőr) Af

Időjóslás Af

Herbalizmus Af

Nyomolvasás/ eltüntetés Af

Csapdaállítás Af

Futás Af

Hangutánzás Af

Nyelvismeret közös 3; anyanyelv (kyr) 5

Erdőjárás Af

Vadászat / halászat Af

Lovaglás Mf

Szexuális kultúra Mf

Harci láz Mf

ME: 30

Ψp: 0

Eg: 14

MME: 32

Erő: 13

Szép: 17

Ép: 11

Gyors: 16

Int: 14

Fp: 61

Ügy: 15

Ake: 13

Másfélkezes kard, tőr

Mp: 0

Áll: 14

Aszt: 11

Dobótőr 4db, rövidíj

Felszerelés

Pénz: 2a 2e

Másfélkezes kard Mf

dobótőr

Rövidíj MF

2

1

2

2

2

38

47

48

47

46

54/15

77

65

29

64

102

124

104

Táv 90

104

k6

2k6

K6

K6

K6

Alap
Tám/kör:
KÉ:
TÉ/CÉ:
VÉ:
Sebzés:

Tör

Annal, Arel híve
Az ifjút Ellyssire szervezte be az “Oroszlán Ölőkhöz” a korábban elhunyt társuk helyére. Még hajtja
az ifjonti hév.
Kaszt: Arel pap

Tsz: 6

Faj: Ember

Hozzáállás: elnéző

Életkor: 24

Fellépés: kiismerhetetlen

Testmagasság: 170

Hangulat: jó kedélyű

Testsúly: 75

Megjelenés: igényes

Természet: vad tüzes szenvedélyes

Elsődleges jellem: élet

Anyagi motiváció: adakozó

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: bátor

Vallás: Arel

Munka, feladat: kitartó

Szülőföld: Északi Városállamok

Életszemlélet: realista

Hajának színe: Barna

Érzelemvilág: romantikus

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

3 fegyverhasználat Af

Pszi MF

Írás/olvasás Af

Vallásismeret Mf

Történelemismeret Mf

Éneklés/zenélés Af

1 fegyverdobás Af

Fegyverismeret Af

Időjóslás Af

Herbalizmus Af

Sebgyógyítás Af

Idomítás Af

Erdőjárás Mf

Vadászat halászat

Lovaglás Af

Kocsmai verekedés Af

Csapdaállítás Af

Nyomolvasás eltüntetés Af

1 fegyverhasználat Mf
Legendaismeret Af

Nyelvismeret közös 5, aszisz 5

AME: 32

Ψp: 29

Eg: 16

MME: 31

Erő: 14

Szép: 15

Ép: 12

Gyors: 12

Int: 14

Fp: 40

Ügy: 13

Ake: 12

Mp: 48

Áll: 14

Aszt: 13

Felszerelés
Hosszúkard, rövidíj
Keményített bőrpáncél, MGT:2, SFÉ:2
Pénz : 9a 1e 50r

Alap
Tám/kör:
KÉ:
TÉ/CÉ:
VÉ:
Sebzés:

Hosszúkard MF

rövidíj

2

1

2

17

28

22

51/18

75

22

102

128

-

k6

K10

K6

Eric, a barbár
Annak ellenére, hogy messze került hazájától, Eric jól érzi magát az Oroszlán Ölők közt hisz élete
folyamatosan dicső harcokkal teli, ritka vadállatokkal, harcosokkal. Mindig együtt lóg Torrden-el,
mindenben követi.

Kaszt: barbár

Tsz: 6

Faj: Ember

Hozzáállás: jólelkű, kedves

Életkor: 22

Fellépés: Magabiztos

Testmagasság: 180

Hangulat: jó kedélyű

Testsúly: 90

Megjelenés: Átlagos

Természet: Ingerlékeny

Elsődleges jellem: halál

Anyagi motiváció: takarékos beosztó

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: Hősies

Vallás: Hitetlen

Munka, feladat: kitartó

Szülőföld: Gro-ugon

Életszemlélet: derülátó

Hajának színe: Fekete

Érzelemvilág: gyakorlatias

Szemének színe: mélykék
Fontosabb Képzettségek

Birkózás Af

3 fegyverhasználat Af

Ökölharc Af

Fegyvertörés

időjóslás Af

Futás Af

Erdőjárás Mf

Vadászat halászat Mf

Esés 40%

Ugrás 25%

Fegyverdobás Mf

Nyelvismeret közös 3, korg 5

1 fegyverhasználat MF
AME: 35

Ψp: 0

Eg: 20

MME: 35

Erő: 17

Szép: 14

Ép: 18

Gyors: 12

Int: 13

Af

Felszerelés
Fp: 71

Ügy: 13

Ake: 16

Kétkezes csatabárd, csatacsákány

Mp: 0

Áll: 20

Aszt: 10

Hajítóbárd 4db
Pénz: 9a 1e 50r

Kétkezes csatabárd
MF

Csatacsákány

Hajitóbárd MF

2

½

1

1

KÉ:

36

37

41

45

TÉ:

80/3

98

91

100

VÉ:

81

97

89

85

Sebzés:

k6

3k6

K10

K6

Alap
Tám/kör:

Torrden A gladiátor

Az Oroszlán Ölők vezére, mindent ő intéz, ö a csapat arca, bár valójában a csapat egyetlen nőtagja (a
felesége) vezeti az orránál fogva. Feltűnő jelenség, sötétbőrű, állandóan mutogatja az izmait. Pszi
pajzsokat az Arel pap tett neki fel

Kaszt: Gladiátor

Tsz: 6

Faj: Ember

Hozzáállás: Hiszékeny

Életkor: 28

Fellépés: kérkedő

Testmagasság: 185

Hangulat: tréfás

Testsúly: 105

Megjelenés: igényes

Természet: vad, tüzes szenvedélyes

Elsődleges jellem: Káosz

Anyagi motiváció: Pazarló

Másodlagos jellem: Nincs

Veszélyben: vakmerő

Vallás: Darton

Munka, feladat: Buzgó

Szülőföld: valahol délen

Életszemlélet: pesszimista

Hajának színe: barna

Érzelemvilág: Álmodozó

Szemének színe: Barna
Fontosabb Képzettségek

Birkózás Af

5 fegyverhasználat AF

Ökölharc Mf

Fegyvertörés Af

1 fegyverhasználat MF

Esés 30%

Nehézvértviselet Af

Ugrás 50%

Pajzshasználat Af

Nyelvismeret közös 3; aszisz 5;

Kétkezes harc MF

Vakharc Af

AME: 33

Ψp: 0

Eg: 18

MME: 29

Erő: 14

Szép: 14

Ép: 16

Gyors: 15

Int: 11

Fp: 55

Ügy: 17

Ake: 10

Mp: 0

Áll: 13

Aszt: 14

Felszerelés
Hárítótőr, szablya
Dobóháló szigony
Gladiátorvért, SFÉ 4, MGT2

Tám/kör:

Pénz: 8a 4e
Dobóháló

Hárító tőr

Alap

Szigony

Szablya MF

2

2

1/3

1

1

KÉ:

26

34

27

30

38

TÉ:

72/7

76

80

87

97

VÉ:

111

130

115

121

138

k6

k6

-

K10+1

K6+2

Sebzés:

1. melléklet

Az órák nevei Yneven
Abaszisz

Törpe

Pyarroni

Dwoon

Kyr
1 Eleven fém

1 Éjközép

1 Forrás

1 Kék hold

1-2

Szikrák

2 Higany

2 Köszöntés

2 Homály

2 Pusztítás

3-4

Pirkadat

3 Ólom

3 Fáklyagyújtás

3 Kürtő

3 Remény

5-6

Derengés

4 Cink

4 Holdak

4 Kongás

4 Fény

7-8

Hajnal

5 Vörösréz

5 Áldozat

5 Tárna

5 Élők

9-10

Ragyogás

6 Bronz

6 Szélkelte

6 Moha

6 Tisztesség

11-12

Fényesség

7 Kéklunír

7 Hullámverés

7 Visszhang

7 Áldozatok

13-14

Tündöklés

8 Ezüst

8 Cápák

8 Csengés

8 Gazdagság

15-16

Csillogás

9 Mithrill

9 Halak

9 Kiáltás

9 Vigyázók

17-18

Szürkület

10 Vöröslunír

10 Imádság

10 Fejsze

10 Béke

19-20

Alkony

11 Vas

11 Felhőjárás

11 Zengés

11 Igazság

21-22

Sötétség

12 Abbit

12 Napközép

12 Ékszerek

12 Szentek

23-24

Éjközép

13 Óarany

13 Sirályok

13 Üllő

13 Törekvők

14 Sárgaréz

14 Pelikánok

14 Kürt

14 Madarak

15 Acél

15 Füstölők

15 Kövek

15 Lobogók

16 Arany

16 Léptek

16 Szakáll

16 Hit

17 Zöldlunír

17 Macskák

17 Tisztelet

17 Barátság

18 Fehérarany

18 Bűnhődés

18 Pihenés

18 Lánc

19 Feketeacél

19 Baglyok

19 Testvérek

19 Bűnbánat

20 Ón

20 Kötődés

20 Fogadalom

20 Vágyak

21 Óezüst

21 Szerelmek

21 Imák

21 Homály

22 Kékacél

22 Horgonyvetés

22 Alagút

22 Vörös hold

23 Ötvözetek

23 Ájtatosságok

23 Sötétség

23 Álmok

24 Feketelunír

24 Csillagok

24 Mélység

24 Sötétség

2.melléklet

3. melléklet
Arnigla átka
Méreg szintje: 6
Típusa: IV, keringési rendszerre ható
Sikeres E-próba: lásd a leírást
Sikertelen E-próba: émelygés
Hatás kezdete: K6 kör
Hatóidő: K6 óra

Származás: Abaszisz
KN: 200
Alkémiai szint: 6
Ár: 20 arany
Elterjedés: Quironeia
Leírás
Az Arnigla átka egy hatodik szintű, keringési rendszerre ható, különleges hatású
fegyverméreg.
A méreg az aszisz méregkeverők tudását dicséri, és különleges alapanyaga miatt ma is
csupán a Quironeiában ismert.
A méreg sűrű, feketés zöld folyadék, ami a levegővel érintkezve gyorsan szárad – lévén,
eredetileg víz alatti méreg. Ez után egy napig őrzi meg felhasználhatóságát, ha vérbe jut,
feloldódik. A méreg íze keserű, szaga kagylószagú, büdös, tengeri szag.
A méreg a vérbe kerülve fejti ki hatását. Gyors hatású, a szervezetbe kerülése után K6
körön belül hatni kezd. Sikertelen egészségpróba esetén különleges, szervezetet
gyengítő hatás érvényesül, míg sikeres egészségpróba esetén émelygés lesz úrrá az
áldozaton. A hatását K6 órán át fejti ki. A szervezetet gyengítő hatás abból áll, hogy az
áldozat a méreg hatása után, tizenöt percenként egészségpróbát köteles dobni. (a méreg
sikerességét eldöntő dobás számít az elsőnek). Az áldozat minden sikertelen
egészségpróba után elveszít egyet az erejéből és egyet az állóképességéből. Minden fél
óra után pedig egyet az egészségéből is. Ha az áldozat túléli a méreg hatását – amire
segítség nélkül elég kevés az esély – akkor kezd csak el felépülni. Minden pihenéssel
eltöltött nap után kap vissza egyet az elveszített pontokból.
Az Arnigla átkát üvegekben tárolják, és közvetlenül használat előtt kenik a fegyverre.
A méreg alkímiai szintje 6. Különleges alapanyaga az aszisz partok közelében élő arnigla
hal méregmirigyében tárolt méreg. A kis tengeri hal kétarasznyi mérete ellenére
ragadozó. Áldozata mellé úszva a hasán lévő tapadókorongjával rátapad, és annak
szervezetébe juttatja mérgét. Ezután már csak meg kell várnia, hogy a kiszemelt hal,
amely gyakran több százszorosa a kis ragadozónak kifáradjon, és a parti sekélyebb vizek
nyugalma felé menekülve a fenékre süllyedve kimúljon. Ekkor veszi kezdetét az arnigla
halak heteken át tartó lakomája. Egy adag méreg elkészítéséhez 2K10 hal mérgére van
szükség. A méreg elkészítési ideje három nap. Kikeverési nehézsége 200.
A mérget bár messze vidékeken is ismerik, mégis csak a Quironeiában, Abaszisz
közelében terjedt el. Az arnigla halak ugyanis csak ezen a partszakaszon élnek, máshol
eddig nem bukkantak rájuk. Mivel a halakat befogni sem könnyű, és a méreganyag
termelésük igen lassú, emiatt a méreghez csupán az alapanyagok 20 aranyba kerülnek,
így a szer a drágább mérgek közé sorolható.
Az Arnigla átkának nincsen ismert ellenszere, minden valószínűség szerint csak a
mágikus beavatkozás segít ellene.
4. melléklet

Nyári lak (Corrido villa)
A Nyári lak a sziget egyik szélső csücskének sziklákkal szegélyezett
partján épült fel. A lakott településektől jócskán kiesik, hogy a
család nyugalmát senki ne zavarja, hiszen az épület elsődleges célja pihenést
biztosítani. Mindezek mellett fontos hangsúlyt fektettek az épület védelmére is.
Nem véletlenül, és pusztán a festői kilátás miatt választották a part ezen
részét. A tenger felől 30m-re alábukó fehér mészkősziklák érdes, és
éles falai közel lehetetlenné teszik a behatolást (mászás -80%). Egyetlen kikötőt, és az
ahhoz tartó lépcsősort véstek, illetve építettek a meredek sziklafal tövébe kínkeserves
munkával, hogy vízi úton is megközelíthető legyen a nyári lak vagy elhagyható. Ennek
megfelelően a kikötő alkalmatlan
nagyobb hajók fogadására. A sziget felől a meredek part nyújt védelmet.
Az épület együttes egy lejtőre épült, melyet lépcsőzetesen, teraszos formán rendeztek
át,hogy a házak helyet kaphassanak. Legfelül közvetlen a part szomszédságában
magasodik a kúrai kétszintes épülete, és a hozzá tartozó kiszolgáló szárnyak. Innen
kikövezett út vezet lefelé egészen a nagykapu irányába, végig kígyózva a teraszos szintek
között. E kőből épült teraszfalak 1.5m-től 3m magasságik terjednek. Néhol a fák, és a bokrok
sűrűjébe vesznek.
Az út félúton kettéágazik. A külső őrség kaszárnyájához, és a kiszolgáló
személyzet szálásához kanyarodik le. Erre található a lovarda, a kocsiszín, de gyakorlótér is
ide épült. Lefelé haladva az úton elérünk a széles U alakú épülethez, mely a kúria bejárata.
Ennek tövéből indul két irányba, és öleli körbe a Nyári lak teljes területét egészen a
sziklapartig egy kőből épült 4m magas fal. Melynek tetején az öröknek gyilokjárót alakítottak
ki. A falat kb. 80 méterenként egy őrtorony töri meg.

1. A Kúria bejárata: Egyszintes, de magas épület fehérre meszelve,
karcsú kinyúló sátortetővel. U alakban öleli körbe a bejáratot, így
nyújtva jobb pozíciót az esetleges támadókra. Az épületen nincsenek
nagy ablakok, csak szűk részek, melyeken át nyílpuskával könnyűszerrel
lehet tüzelni. A két homlokzaton két-két 4m magas kőszobor magasodik.
Harcosokat ábrázol, a hercegi család letűnt hősei. Pajzsukon a családi

címer díszeleg. Középen Széles és magas kapu áll. Két rettenetes tömör és vasalt fa ajtó
díszített berakásokkal őrzi a portát. E mögé szükség esetén rácsot is be lehet tolni, de nem
felülről, hanem oldalról keresztezi a behatolók útját. Az épület belseje nem komplikált Végig
folyosó húzódik szobák és egyéb helységek nélkül, kivéve egy WC-t, mely a jobb szárny
végében van, de
ez is csak egy fél válaszfallal van elkülönítve a folyosótól. Most, hogy Chacal a villában
tartózkodik, 8+2 katona teljesít itt szolgálatot. 4-4 számszeríjász a két szárnyon. Míg két
katona a kapu előtt áll őrt. Alabárddal, mellvértezetben, és sisakban. A csapatot a jobb
szárnyon tartózkodó őrmester parancsolja. Természetesen az épületbe az udvar felőli
bejáraton keresztül lehet bejutni. A két szárnyra két-két bejárat van, de az épületen belül
van
átkötő folyosó. Itt lehet kijutni a portát körbe ölelő falra is.
2. A kőfal 4m magas, 1,5 széles (aljában 2 méter vastag). A szabad felé mellvéd nyújt
védelmet. A porta felé nincs ilyen. A fal tetején egy ember kényelmesen tud sétálni, de ettől
nem szélesebb. 80m-ként kis őrtorony szakítja meg folytonosságát. Ezekből 16 van. E
tornyok homlokzata kőből épül, míg teteje fa ácsolat. Udvar felöli fala nincs, csupán fa
gerendák támasszák a tetőt. A toronyban két ember fér el. Jelenleg egy-egy számszeríjász
figyeli a tájat a toronyból, míg 4 katona a falakon sétál körbe. Ezek közül az egyik az előjáró.
Ő felel a fal védelméért.
3. A kaszárnya épülete egyszintes, színtény fehére meszelve. A tető a fal felé emelkedik.
Előtte kaviccsal borított gyülekezőtér találhatóm mely a kővel kirakott úthoz kapcsolódik. Az
épület kétszárnyú bejárata egy kis terembe nyílik. Innen jobbra és balra folyosók indulnak a
szállásokra. A bejárattal szemben, pedig a parancsnoki szoba van. Ez az épület szolgál
szállásként a birtokot ellátó cselédeknek is. Jelenleg a parancsnok a Nyári száláson lévő
részére kialakított lakhelyen van. A kaszárnyában csupán a helyettese, egy őrnagy igazgatja
az ügyeket. Bár 100 katonát lehet itt elszállásolni, most csak 10 katona van, azok is pihenőn.
További 4 katona teljesít itt őrszolgálatot az őrnaggyal együtt.
4. A kocsiszín, mely egyben az istálló is, szintén tartja a stílust,
és nem egy otromba épület. Mellette jókora kifutó és karám található a
lovaknak. A hintónak, és a szekereknek is itt a beállója, valamit a kutyák ólja is itt van.
Mindezekre 4 katona vigyáz, és több cseléd is foglalatoskodik itt,bőven van teendőjük.
5. A Nyári lak fő épülete. Kétszintes fehérre meszelt szobrokkal gazdagon dísztett épület,
míves, karcsú tetőzettel. A tengerre egy oszlopcsarnok néz. Leírását lásd később.
6. A Nyári lak keleti szárnya. Lapos tetős fehér épület nagy
ablakokkal. Leírását lásd később.
7. A Nyári szállás északi szárnya. Lapos tetős fehér épület nagy
ablakokkal.
Leírását lásd később.
8. A Nyári lak bejárata. Oszlopcsarnokos terasz melybe a hintó
beállhat. Innen kis lépcsősor vezet a bejárathoz. Az épület előtt szökőkút
található pompás kertel körbe véve.
9. A nyári lak kertje. A üdítő zöld gyepet káprázatos virág szigetek tarkítják. Kövekből kirakott
ösvények vezetik körbe a csodálkozókat. A kertet finom virágillat öleli át, és a középen álló
madaras házból fület gyönyörködtető madárének zengi be.
10. A sziklapart felőli bejárat, ami csupán egy egyszerű, és jelképes kapu. Innen indul a
sziklafalba vájt, és épített kőlépcső sor a kikötőhöz. 4 katona teljesít itt szolgálatot. További 6

társuk párban 3 kutyával folyamatosan járja a Nyári lak teljes udvar területét. Ők háromszög
alakban veszik körbe a Nyári lak főépületét, így bárhonnan érkezik behatoló, biztos lehet
benne, hogy a kutyák megneszelik, és az őrség értesül róla.
11. A kikötőt. A kőből épített móló kisebb hajó kiszolgálását teszi lehetővé. Jelent pillanatban
is itt horgonyoz a herceget szállító
egyik kétárbocos hajó. Fedélzetén csak a hajó személyzete tartózkodik (egyben ez a
szállásuk is). A mólón, pedig két őr egy kutyával teljesít szolgálatot.

nyári lak földszint. szint

Nyári lak – földszint

1. Hintó beálló, magas boltozatú gazdagon díszített terasz, hosszú kecses boltívekkel. A kétszárnyú
ajtóhoz 3 fokos lépcső vezet. Az ajtó két szárnyán két dombormű látható, mely katonákat ábrázol,
pajzsukon a családi címerrel. Az ajtóra 2 elit őr vigyáz. Itt jegyezném meg az őröknek Palyd a Kyel
pap, Optim Nuro a testőrség parancsnoka adhat ki parancsot, no meg Chacal. Dirin Corrido az elit
őrök kivételével szintén parancsot adhat a katonáknak. A kalandozók meg, majd attól függ, hogy
milyen jogokat harcolnak ki maguknak.
2. Fogadó terem. Fehér márvány padlójával pompás látványt nyújt. A mennyezetről alányúló óriási
kristály csillár csak fokozza ezt. A falakt bársony szövet díszíti, és a család leszármazottainak képei
sorakoznak körbe. Az újabb képek a Lorgahf ház festőinek keze munkája Egy széles, és míves
lépcsősor vezet innen fel az emeltre, mely félúton kettéágazik. A szintén márványból készült lépcsőt
gazdagon faragott korlátok díszítik. A lépcső előtt 2 elit őr áll.
3. Tárgyaló szoba. A parkettás, bársonyfalú szoba közepén bőrrel vont fotelek vesznek körbe egy kör
alakú asztalt. A kandalló uralja a szobát, amibe még talán soha be sem gyújtottak. Csupán esztétikai
látványt nyújt. Vele szemben polcok sorakoznak a fal mellett, és vaskos könyvköteteket tartanak.
Politika, jog, térképészet, tengerészet, stb.
4. Ebédlő. Középen hosszú, és kecsesen díszített asztal áll, 14+1 székkel körbe rakva. Mind egytől
egyig kiváló mester munka faragásokkal díszítve. A parketta, és bársonyborítású falak itt sem
maradnak el. A szoba egyik oldalát egy kandalló díszíti (a tárgyaló kandallójával egy kürtőbe nyílik),
vele szembe egy óriási kép látható, melyen emberek állatok társaságában a szabadban étkeznek. A
kp hangulata idilli, és világos. Egy shadoni festőművész remekműve.
5. Konyha. Semmi luxus. Kő aljzat, fehérre meszelt falak. Körbe szekrények sorakoznak. Egyikben
főzőedények, és eszközök, másikban sütéshez, főzéshez szükséges alapanyagok, fűszerek. Középen
egy méretes előkészítő asztal található, míg a sarokban a tűzhely áll. Napközben 5-6 cseléd
szorgoskodik itt, köztük a szakács. Este sem üres, 2-3 cseléd várja itt az urak kérését a jelző csengők
alatt. Továbbá 2 őr mindig jelen van a helységben. Ők figyelik a cselédek mozdulatait és kóstolják
meg az ételeket.
6. Pincelejáró. Amolyan kis éléskamra. Pár hordó, és lisztes zsákok, egyéb élelmiszer alapanyagok
vannak ide bepakolva. Titkosajtókereséssel mínuszok nélkül, vagy észlelés próbával könnyen
kiszúrható, hogy van itt egy kémlelő nyílás az étteremre. A helységből hosszú és szűkös lépcsősor
vezet innen lefelé a pincébe, ahol szintén élelmiszerek vannak elraktározva, no meg persze jófajta
borok hordóban. A szemfüles kalandozónak itt is akad izgalom. Titkosajtókeresés -30%-al
felfedezhető, hogy az egyik boroshordó eltolásával egy csapóajtó bukkan elő. Ennek kőből faragott
fedelét elmozdítva (egyedül igen nehéz, erőpróba -4-el, de ketten már könnyebb: sima erőpróba) egy
dohos, és büdös, sötét járat nyílik meg. A járat a föld alatt indul el ki a Nyári lak alatt, majd egy T
elágazással kettéválik. Innen jobbra haladva tovább a kaszárnyához lehet eljutni. Van is egy feljárat
az épületbe, mely a mellékhelységbe nyílik. De ez be van falazva, ám szerszámokkal, komolyabb
munkával áttörhető, de ez zajjal jár minden képen. A folyosó azonban tovább is halad. A nyári lakot
köbe ölelő fal alá nyúlik. Itt már vastagon be van temetve a járat. Egy törpe könnyen „kiszimatolja”,
hogy a felszínre innen ki lehet ásni félóra munkával.
Az elágazástól balra haladva a tenger parthoz lehet kijutni. A járat egyenesen a móló alá visz, itt már
nyirkos, és 10cm-es víz borítja az alját. Ennek vége, mely felfelé nyílik, szintén be van falazva, de
áttörhető, és ez esetben a mollóra jutnak ki.
7. Oszlopcsarnok. A tenger felé néző impozáns épületszárny, magas karcsú boltívekkel, mesteri
szobor faragványokkal díszítve. Padlózatát egyetlen, óriási méretű mozaikkal díszítettek, mely egy
tengeri csatát örökített meg. Az épültbe vezető ajtót 2 őr vigyázza.
8. Parancsnoki szoba. Itt felügyeli az őrséget parancsnok. A fal mellet szekrényekben könyvek, és
térképek sorakoznak. A szobát egy nagy íróasztal birtokolja, előtte székekkel, ami a tárgyaló feleket

fogadja. Jelenleg Optim található itt főleg esténként. A triumvirátus beszélgetése is itt zajlik le a 3. nap
estéjén.
9. Folyosó az őrség szobájára.
10. Szobák a parancsnok, és az ő beosztottjai számára. Bár a szobák kicsik, igényesen vannak
berendezve. Ágy, szekrény, és egy körasztal. Ablakokon függöny.
Nyári lak – emelet

1. Lépcső terem. Ide ér fel a földszintről indulókét lépcsősor. Márvány padlójával, és bársony falaival
követi a földszinti terem stílusát. Festmények helyett itt szobrok sorakoznak, színén fehér márványból
faragva, szintén a Lorgahf ház alkotásai. A szobroknak csupán díszítő szerepe van. Innen nyílik a
folyosó, ahol két elit őr áll a nap 24 órájában.

2. Folyosó. Középen hosszú, és süppedős szőnyeg húzódik végig. A falakon aranyból készült
gyertyatartók.
3. Vendégszobák. Parkettás, bársonyborítású díszes szobák, mindegyikbe egy-egy festménnyel a
falon, melyek vadászat képeit örökítették meg. A kalandozókat valószínűleg ott szállásolják el ha a
nyári lakban időznek hosszabb ideig.
4. Őrök szobája. Bár a helység eredetileg nem ezt a célt szolgálta, a helyzetre való tekintettel ezt
átrendezték, és most a Chacal szobájára vigyázó elit őrök lakhelye.
5. Társalgó. A szoba közepén széles asztal áll, melyet kényelmes székek vesznek közre. A kandalló
itt is inkább csak díszítő elem. Vele szemben pedig könyvespolc található. Leginkább szépirodalmi
művek Ynev minden tájáról.
6. A pátriárka szobája. Pazar luxus mindenütt. Vastag szőnyeg, bársony tapéta. A kandalló előtt bőr
fotelek várják a lepihenni vágyót. Az ablak alatt íróasztal áll. A zablak két oldalán polcok tartanak
könyveket, és egyéb értékes dísztárgyakat. A szoba bejárata előtt két elit őr áll.
7. A családfő hálószobája. Itt „alszik” Chacal. Szintén pazar luxussal berendezett szoba. Vastag
szőnyeg, aranyozott bársony tapéta. Az ágyat hálóval védik a kellemetlenkedő rovaroktól. A szobában
két őr áll az ágy mellett, és vigyázza a herceg nyugalmát.

5. melléklet

Gépen ha kinagyítjátok képet olvashatók az írások is. Nyomtatva olvasható, ha nehezen is.
A középen lévő kút az Istenek Forrása. A tőle jobbra lévő épület a Térkapuk Háza. A
térképen látható az elsüllyedt hadihajó,ahol a karakterek először találkoznak Rounnal és a

gyűrűvel, csak a tat és a főárboc emelkedik ki a hullámsírból. A kikötőben pedig a Cetie Arne
Rupl karavel látható.

6. melléklet

A szobáknál a szám a férőhelyre utal.
7. melléklet
„ Karvel
Hossz: 20–25 láb
Szélesség: 5–7 láb
Merülés: 2 láb
Sebesség: 12–15 mérföld óránként

Teljes terhelés: 100–200 teher
Legénység: 75–150 fő
A karvel a Quiron-tenger egyik legnagyobb múltú többárbocos vitorlása, melynek
megszületése a P.sz. II. évezredben fellendülő kereskedelemhez köthető. Hadászati célra
szinte sohasem használták ezt a viszonylag kicsi hajót, amely az aszisz parti bárkák
egyenes ági leszármazottja. A karvelnél elöl ritkán található felépítmény, csupán hátul, a
főfedélzet fölé építenek hosszú, bástyaszerű tatfedélzetet, mely rendszerint egyenes
tattükörben végződik. Mivel főleg kalmárkodásra használják, a karvel nemigen hordoz
nehézfegyverzetet, de fedélzetén rendszerint található egy-két, a tengeri rablók elleni
védekezésre szolgáló dárdavető.
A karvelek általában három árboccal épülnek; az előredőlő orrárboc a hajó közepén, a
másik kettő e mögött kap helyet. Lantvitorláik segítségével kedvező szélben náluk nagyobb
hajókkal is versenyre kelhetnek, és igen éles szögben képesek szél ellen haladni.”www.szurkecsuklyas.hu
8. melléklet
Rounn a „fatty” kedvenc dala olvasható. Ezt énekli a hajón este a vacsora és a kapitány
előadása után.
Caedoni bordal
Csókot szájra, bort pohárba,
Vígadjon együtt pór, és nemes,
Ha otthon asszony sodrófája vár
cimborám, hát magadra vess.
Mert nem férfi, kit harsány hangú
Asszony parancsol haza,
Látom papucsban érkeztél,
S otthon maradt a gatya.
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Füled tapaszd poharadra,
Hallod, hogy dorombol ?
Még hogy a bor pusztít
Elbutít és rombol ?
Akik ezt állítják
Ostobák, és balgák
Nem járnak ők fogadóba,
Tehén tőgyét nyalják
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Egy szépasszonynál töltöttem
A tegnapelőtt estét
Végigcsókolgattam
Gyönyörűszép testét.

De eljöttem közétek,
elég volt a jóból, mert
Egy asszony sem csókol úgy,
mint egy flaska óbor.
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Jöjj hát borom, te drága,
te hallgatag barárát,
fogadós ki vízzel pancsol,
szétrúgom farát.
Ki bort iszik, a jövendőbe
vidáman tekint,
Az Ég ezerszer áldja meg,
e folyékony rubint.

-Niel din Siniel

9. melléklet
Baraadi családok

Fsz.

Név

Eredet

Vallás

Politika

Gazdaság

1

Tordien

toroni

Tharr

Abaszisz-párti

Rabszolga, állat, kalóz

2

Beknard

kheton*

Tharr

Háború (aszisz)

Fegyverkereskedelem, kalóz

3

Nobun

toroni

Tharr

Toron-párti

ruházat,kelmék,bőrök,Vargák,
szabók céhei feletti uralom,
Vitorlavászon üzletág

4

Tolcador

dolamin

Tharr

Corrido-párti

Élelmiszer, szesz

5

Corrido

toroni

Pyarronita

6

-En Kossylor

toroni

Tharr

Függetlenségpárti Tudomány, kereskedelem (tor)

7

Dal Ergan

aszisz

Antoh

Függetlenségpárti Kereskedelem (kelet)

8

La Terrogh

kheton

Tharr

Abaszisz-párti

9

-on Trissar

toroni

Tharr (M)

Függetlenségpárti Hajóépítés

10

Del Asseris

aszisz

Tharr (Py)

Abaszisz-párti

Bortermelés

11

-en Yrdaquor

toroni

Sogron

Abaszisz-párti

Politikusok

12

Rogiar

kheton

Tharr (-)

Függetlenségpárti Hajózás, kalózok támogatása

Függetlenségpárti bank és pénzügyek,
nemesfém kereskedelem,
abbit acél kereskedelem

Helyi „maffia”

13

Vilenas

dolamin

Sámán

Semleges

Kalóz, harcos

14

se Krollgor

kheton

Tharr

Függetlenségpárti Boszorkánymester, fűszer,
méreg

15

Lorgahf

aszisz

Antoh

Abaszisz-párti

Művész, kézműves

* A khetonok a Pe. 15. évezredben menekültek Abaszisz, Baraad térségébe keletről.
Az ő szövetségeseik voltak a dolam’anok, mai nevükön dolaminok. Ma őslakosainak
számítanak a szigetnek. (Crantai kronológia)

1. Tordein Ház
Eredet: toroni
Vallás: Tharr
Politika: Abaszisz-párti
Gazdaság: Rabszolga-kereskedelem, kalózkodás
Családfő: Bantos Tordien (57)
Jelenlegi pátriárka Bantos Tordein. A Láncbarát testvériség baaradai vezetője. A család régóta
tagja a testvériségnek. 57 éves őszes hajú, magas, kiélt arcú ember. Nagy dohányos. Ez látszik a
fogain. Szépapja vette fel ezt a szokást, azóta a család hagyományává vált a szivarozás.
Hagyományos fegyverük a széles pengéjű tengerész szablya.
A család a legfőbb rabszolga árus a szigeten. Ez mellett még állatkereskedelemmel
foglalkoznak. Ez a hivatalos profiljuk a nagyvilágban. A Két Hold Ünnepe előtt rendezett Viadalok
napja az ő fennhatóságuk alá esik!
Az örökösök két fiú
Egyikük Siften Tordein 32 éves .A hajózás az élete. A család kereskedőflottájának
parancsnoka. A Városállamokban a Kilenc Hajós Kalóz néven ismerik. Ő támad arra a hajóra, ami
második nap reggel indul a szigetre. Ha a karakterek nincsenek rajta, akkor a hajó nem is érkezik meg
a szigetre, mert a kalózok elfoglalják.
A másik örökös a 28 éves Bohmer Tordein Ifinben él. Kereskedőként él ott. Omak az ifini
kereskedő személyesen ismeri. ismeri. Fontos tisztséget tölt be az ifini Láncbarát szövetségben.
A család Tharr hitű és Abaszisz párti
A Ház színe a kék és az arany, négyosztatú címerükön bal felül hatszor vágott, kék és arany
sávok váltakoznak melyek a Ház hét elvét tükrözik, szemben velük kék alapon arany kardhal – a Ház
alapítójának szent állata, míg alul bal oldalon kék alapon arany vitorlás hajó, ami a hajózásra utal, vele

szemben

pedig

négy

csillag

a

család

négy

legnagyobb

ellenfelének

emlékére.

2. Beknard Ház
Eredet: kheton
Vallás: Tharr
Politika: Háború (aszisz)- párti
Gazdaság: fegyverkereskedelem, kalózkodás
Családfő: Biggaros Beknard
Biggaros Beknard a jelenlegi családfő. A család minden második fia Tharr papnak megy. Így
van ez Biggaros öccsével is. Érthető a szoros kapcsolat az egyházzal. A jelenlegi rontásérseket
személy szerint nem bírják. Gyengének tartják a hintapolitikája miatt. Engedékenynek. Személyes
barátság fűzi őket Seth Mortai-hoz. A keményvonalas Tharr pap a konzervatív irányt képviseli ami
nekik nagyon is megfelel. Kereskedelemmel és kalózkodással szintén foglalkoznak. A fegyver
kereskedelem főerén tartják a kezüket. Háború pártiak, jelen esetben az elszakadás ellen vannak. A
XIV zászló háborút már alig várják.
A Ház címere vörös alapon bal arany harántpólya, a Ház színei, rajta fekete galleon a
hadihajózás jelképe, míg két oldalt felül szembeforduló delfinek, a Tengeri házak egyik hagyományos
címerállata, a kettőzés egykori Házegyesülésre utal.

3. Nobun Ház

Eredet: toroni
Vallás: Tharr
Politika: Toron-párti
Gazdaság: ruha,kelme,vitorlavászon
Családfő: Ayres Nobun (48)
Shuluri gyökerekkel rendelkező dinasztia. Azért küzdenek, hogy toroni fennhatóság alá kerüljön
a sziget. A tanácsban mindig az előbb említett érdeküknek megfelelően szavaznak. Az elszakadás
kérdésében Corrido mellett vannak. A zászlóháború kérdésében a Fekete Hadurak oldalán. Tharr
hitűek. A kelme és ruha kereskedelem. A lenföldek, szőttesek urai, Vargák és a szabó céhek az ház
kereseti forrása. A dinasztiák zászlói, a bandériumok, városőrök ruhái,de még a rontásérsek
miseruháját is az ő szabóik munkáját dicséri. Vitorlavászon készítés a másik nagy üzletük!
Jelenlegi pátriárkájuk Ayres Nobun.48 éves tiszta toroni vonásokkal rendelkező úriember.
Rendkívül büszke kék szemére, kyr származását látja ezzel bizonyítottnak. Feleségével és 3 lányával
él.
A kettő idősebb közül bármelyiket hozzáadná Chacal-hoz. Ha az áttérne a Tharr hitre. Jókat
szoktak beszélgetni és bármily furcsa, intelligens hitvitákat szoktak tartani a Tanácsülések után. Vagy
olykor a Corrido nyári villában, egy-egy üveg "tenger lehelete" mellett. A Corrido kerti parti biztos
részvevői.
A Nobun Ház címerében a bal felső negyedben arany alapon fekete, kopasz fa, a Ház
legendáival függ össze, bal felül pedig a Ház színei váltakoznak hatszor vágva. A pajzstalp két oldalán
ellentétes fekete-arany színnel két medve, a család címerállata néz farkasszemet, mely a
színellentétek okán a toroni heraldikában a kettősség szimbóluma.

4. Tolcador Ház
Eredet: Dolamin
Vallás: Tharr
Politika: Corrido-párti
Gazdaság: Élelmiszer, szesz
Családfő: Felip Tolcador (20)
Felip Tolcador a jelenlegi pártiárka.20 éves. Apja meghalt a Caedon öböli ütközetben. Anyjával
és 15 éves húgával él. Az egyetlen család, akik nem a fővárosban élnek. Igaz egy kisebb rezidenciát
tartanak itt fenn. Hatalmas birtokaik vannak szigeten belül. Vagyonuk is a második legnagyobb a
szigeten. Tharr hitűek, ezért tarthatták meg birtokaikat, amikor a Tharr hit eluralkodott a szigeten, mint
egy ezerötszáz éve. Ereikben az ősi szigetlakók és a toroni vér keveredik, valamint obasz vér is

csordogál. A szigeten termelt élelmiszerek 70% az ő birtokaikról származik. A bor és szeszes ital
kereskedelem a legnagyobb bevételi forrásuk. A Meleg évszakban a gyümölcstermelésük is eléggé
szép hasznot hoz. Tehát a modul idején az ő szekér karavánjaik hozzák a dinnyét, almát, barackot a
város piacára. A Kettős hold ünnepi bálon az asztalok az ő gyümölcseiktől roskadoznak. Ezt nem
győzik a család tagjai emlegetni a bálon!  A Cetie Arne Rupl fedélzetén utazó asziszi kereskedő az ő
üzletfelük. A 15 éves Tolcador lány fülig szerelmes Chacal öccsébe Dirinbe. Aki ezt ki is használja.
Felip és az édesanyjuk is pártolja ezt a frigyet. Két nagy család tudna egybe forrni így! A Tolcadorok
kijuthatnának a tengerre és végre nem kellene másokkal szállítatni az áruikat. A fiatalabb Corrido
pedig egy éve fizeti már a Felip számára nevelt alidari menyasszony költségeit. Még két év és a
sógornője megérkezik Alidarból. Nos, a Tolcadorok sohase a világlátottságukról voltak híresek, nem
úgy a Corrido család. Felmenőik az ármány nagy mesterei voltak. Igen ők (Corrido) a leggazdagabb
család a szigeten.
A Család címerének jobb címerfőjében vörös alapon arany tengeri hal, egy dolamin
törzsszimbólum, szemben vele zöld-vörös eső-hegyessávok, ami helyzete miatt egy beházasodott
család színei, baloldalt a pajzslábban emelkedő zöld-arany hegyes-sávok, a Ház ősi színei, míg a
pajzsláb jobb oldalán, vörös alapon kettős arany horgony, tengeri haditettek vagy tisztségek emléke.

5. Don Corrido Ház
Eredet: toroni
Vallás: Pyarroni
Politika: Függetlenségpárti
Gazdaság: pénzügyek, ékszerek, abbit, nemesfém kereskedelem
Családfő: Don Corrido Chacal ideiglenesen Dirin Chacal
A Don Corrido Ház egyike a Baraad –szigetek jelenlegi legerősebb nemes házainak. Az ékszer
kereskedelem volt az első profiljuk (vajon miért is kap gyűrűt ajándékba Corrido?). Sikerült
kiharcolniuk, hogy az abbitacélt ők forgalmazhatják a szigeten egyedül hivatalosan, valamint ők
szállítják ide. A nemesfém kereskedelembe is így indult be nekik és ma már az Északi Szövetség és
Abaszisz közti forgalom legnagyobb szállítói. Jelenlegi sikereit a család nem csak vagyonának
köszönheti, hanem a családfő, Don Corrido Chacal személyiségének is, aki határozott, ambiciózus
politikus. Elég markáns személyiség, hogy a szigetek függetlenségi törekvéseinek vezető erőévé
váljon. A család több mint hatszáz esztendeje vándorolt ki Toronból, ahol felhíguló kyr vérével már
nem számított az előkelő Házak közé. Erejét a költözésre fordította. Ma már megerősödve, szinte ősi
baraadi családként vezeti az itteni politikai életet. Toronnal való szakítása után tért át a Pyarroni hitre,
amit ma is erősen vall, bár elég okos hozzá, hogy megtűrje a Háromfejű hitét is a családon belül, amíg
az békén hagyja.
Mindig is a sziget önállósága mellett foglaltak állást a család vezetői, hiszen maguk jól
boldogultak, és nem akartak új birtokait, az obaszok alárendeltségében tudni, ám eddig nem volt
kínálkozó lehetőség akkor. Most, hogy Chacal vezető szerepet szerzett a politikában, gőzerővel küzd
az elszakadásért.

A Ház címerén a pajzsfőben vörössel határolt arany pólyában három ugró kék delfin, a Ház
címerállata, háromszorozása a család ősi eredetére utal. A bal pajzslábon kék alapon arany liliom déli
eredetű átvett szimbólum. A jobb pajzslábban lévő arany alapú vörös hajó a tengeri uralom jelképe.

6. –En Kossylor Ház
Eredet: toroni
Vallás: Antoh
Politika: függetlenségpárti
Gazdaság: kereskedelem, tudomány
Családfő: Atler-En Kossylor (38)
A Baraad-szigetek kisnemesi Házainak egyike. Toroni eredetű, jó négy évszázada települt a
szigetekre, mivel otthon elbukva politikai csatáit kiszorult a vezető szerepből.
Aszisz hatásra tért Antoh hitére, és annak elkötelezett híve már több száz éve. A Ház a Toron
irányában folytatott kereskedelem fő ellenőrzője, flottája nagy. Hadi ereje is ennek megfelelő, bár
inkább csak a tengeren jelentős, és főleg északon állomásoznak. Hajókaravánjai biztonságukról
híresek. A Ház annak idején nem tudott beleszólni az Abasziszhoz való csatlakozásba – nem volt még
jelentős akkor – de az aszisz érdekek érvényesülése fokozatosan megnyirbálta az övéit, így
manapság az elszakadást támogatja, igaz, leginkább csak anyagi, gazdasági eszközökkel, no és
toroni kapcsolatai révén – amik csak igen kevéssé működnek.
A Ház emellett tudatosan támogatja a tudományokat is, az ő fennhatóságuk alatt áll a Baraadszigetek hírhedt varázslóiskolája, a Tirla’Siell (vércsillag) is, ahol – a hiedelmekkel ellentétben –
leginkább csak az elme művészetét (pszit) oktatnak, csak néha akad egy-egy hozzáértő mester, aki a
mágia egyes területeit képes oktatni. (A baraadi varázslók csak egy területet használhatnak a
mágiából, leggyakoribb az Elemi, és Természetes anyagok.)
A családfő Atler-En Kossylor, 38 esztendős, energikus, erős férfi. Tanult és világlátott, a
hajózáshoz, fegyverforgatáshoz, tengeri hadviseléshez egyaránt ért. A caedoni-csatából ellenfelei
kigolyózták, nem vehetett részt benne, pedig minden bizonnyal dicsőséget szerzett volna. Gyakorlott
bálozó és párbajozó, ám a politikához nemigen ért, rendszeresen tanácsadói képviselik.
Különlegessége a Ház úrnője, a toroni származású Lyonna-An Tery’ssal, akit nem kevés
gazdasági engedményért cserébe tudott megszerezni jó tizenhárom éve. Két fiuk és két lányuk van.
Az en Yrdaquor Házzal 5 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal árnyékháborút vívnak. A
kiváltó ok a Kopreed az áruló mentalista, aki saját iskolája alapításáért cserébe egy anatyda és a saját
szolgálatait ajánlott fel az en Yrdaquor háznak.
A Ház címerében középen vörös cölöpön három arany bakfejű lény, toroni címerállat, három
jelentős Ház, vagy ág egyesülését jelképezi. Kétoldalt arany mezőben egy-egy vörös vékony cölöp.

7. Dal Ergan Ház
Eredet: aszisz
Vallás: Antoh
Politika: Függetlenségpárti
Gazdaság: kereskedelem
Családfő: Berin Ulves Dal Ergan (43)
A Dal Ergan Ház a szigetek egyik legnagyobb kereskedőháza. Aszisz eredetű, Kétszázötven
esztendeje még Nyktalos egyik tengerparti kereskedőháza volt, főként a keleti kereskedelmet uralta a
tartományban. A Toron-hű Dal Khossys Ház azonban majd egy szálig kiirtotta makacs Antoh-hite
miatt, csak néhányan tudtak Baraadra menekülni. De ők magukkal hozták vagyonukat, és ami itt is
naggyá tette őket, keleti kapcsolataikat. A szigeteken hamar magukhoz ragadták a keleti régióval, a
Sinemosi-Ligával folytatott kereskedelem előjogát. (Amit Nyktalos időlegesen elveszített, állítólag ez is
hozzájárult az Amallik hatalomátvételéhez) Az Ergan Ház még az Antoh-hű Amallik hatalomra
kerülése után sem vágytak már vissza Abasziszba, mivel vezető kereskedelmi szerepre tettek szert
Baraadon. Emiatt támogatják a függetlenségpártiakt, nekik előnyös volna, ha nem az asziszok
diktálnának, mivel ők kiharcolják maguknak a keleti befolyást is így.
A Ház viszonylag nagy kereskedelmi flottával rendelkezik, melyek főleg a part mentén, Yankar,
Alidax és a Sinemosi-szigetek irányában járnak. Hadihajóik elenyészően kevés van, egyrészt
gazdasági úton szavatolják szállítmányaik védelmét, nem kevés pénzzel „támogatva” a baraadi
kalózdinasztiákat sem; a Psz.2600-as évek közepétől pedig, az Abasziszhoz való csatlakozás óta a
Nagykirály kirendelt hadihajói biztosítják a keleti kereskedelmi útvonalat, egyben felügyelve is a
baraadi kereskedőket, no és saját hajóikat is viszik...
A családfő Berin Ulves Dal Ergan, vékony, magas, barna, torzonborz férfiú. Művelt, de a
tengeren érzi igazán jól magát. Számos csepűrágója, két fia, csinos aszisz udvarhölgyei váltják ki a
nemesi bálokról. Felesége is aszisz – a Ház hagyományaihoz híven – Neilah Ubrokh, Toranikból. A
család Antoh hitű, generációnként felbukkan egy-egy Antoh-pap is. A kisebbik fiú, Tifud Dal Ergan,
Antoh 2. Tsz-ű papja, a tengereket járja.
A Dal Ergan család címere bal oldalon a pajzsfőben arany alapon zöld rákot mutat, míg a jobb
pajzsfél vörössel és arannyal ötször vágott. A bal pajzslábban arany alapon zöld horgony utal a Ház
tengeri mivoltára.

8. La Terrogh Ház
Eredet: kheton
Vallás: Tharr
Politika: Abaszisz-párti
Gazdaság: „Maffia”
Családfő: Abram La Terrogh (37)
A La Terrogh Ház a szigetek egyik legnagyobb befolyású Háza. Kheton eredetű, és
ragaszkodik is a helyi dolgokhoz. Fő területe a belső gazdaság és az alvilág uralása. Szinte az egész
szigeteket behálózó kapcsolatai vannak, a legtöbb alvilági klánhoz van valami köze. Zsarolás, védelmi
pénzek, illegális adók, csempészet, mindhez van valami köze, persze csak távolról. Nemcsak a
toroniak hitét, de módszereit is átvette, szívesen foglalkoztat toroni bérgyilkosokat, ám saját emberei,
a Kollorok (tüskehalak) néven emlegetett fejvadászok is megfelelő hírnévnek örvendenek. Csak a
szárazföldön úr, a tengerekre nem jut ki. A nemes házakat és jelentős hatalmi tényezőket
szerződések, szövetségek átláthatatlanul kusza rendszerével tartja maga mellett, vagy csupán
semleges viszonyban.
Politikáját tekintve Abaszisz-párti, neki tökéletesen megfelel a baraadi-aszisz kettős irányítás,
melynek kiskapuit megtanulta kihasználni, a távoli királyi hatalom miatti sajátos viszonyok is neki
kedveznek. A szakadás a helyi erőket juttatná abszolút vezető szerephez, és minden bizonnyal
nagyobb rend lenne, ezt nem akarják.
A Pátriárka a jóképű, életerős Abram La Terrogh, megrögzött társasági ember. Művelt, léha,
élete az italból, nőkből, drogokból és a nemesi összejövetelekből áll, a szigeteki, Toront majmoló, bár
ottani szemmel nézve szánalmas vérnászok egyik hőse. A családot a háttérből felesége, a csinos és
határozott, ám visszahúzódó és fiatal (?) Dinnala irányítja. Két lányuk és egy fiuk van, utóbbi sok
mindenben apjára ütött, neves párbaj és szájhős. A szóbeszéd nem egy balkezi gyermekről is tudni
vél...
A ház állítólag jó kapcsolatokat ápol az aszisz Vérajkúak boszorkányrenddel is.
A Család címerállata a homár, kheton törzsi totemből ered, a címer bal felén kék alapon
ezüsttel foglal helyet. A jobb pajzsfőben vörös alapon arany gálya, míg a jobb pajzslábon vörös-kék
sakkozás található, ami a családszínek alárendelt megjelenítése.

9. –on Trissar Ház
Eredet: toroni
Vallás: Tharr (Morgena)
Politika: Függetlenségpárti
Gazdaság: hajóépítés
Családfő: Farryn-on Trissar (21)
Az –on Trissar Ház egyike Baraad kisnemesi házainak. Toronból származik, onnan állítólag
egyházi perek hatására menekült el. Látszólag itt is Tharrt tisztelik, ám titokban Morgena követői. Igaz,
ez szinte csak névleges, mivel teljesen el vannak vágva az Árnyékúrnő toroni híveitől, így semmiről
nem tudnak és mindenből kimaradnak – ám még nem váltottak.
A Terad-Halas tartományból származó Ház hajóépítő mestereinek köszönheti túlélését a
kalózpátriárkák szigetén. Ma az összes valamire való hajóépítő klánt befolyásuk alatt tartják a
szigeten, kit nyíltan, kit csak a háttérből. Még azt is, amelyik kedvezőbb ajánlattal jelenik meg az
esetleges megrendelő felé...
Sem számottevő flottája, sem erős katonai ereje nincs, bár állítólag a hajóépítő műhelyeket és
partszakaszokat képzett fegyveresek őrzik, nem kevés mágikus támogatással (boszorkánymesterek),
akiket még a kalózok sem szívesen háborgatnak. Egyszer úgyis kifutnak a nyílt vízre... A Trissarok
leginkább gazdasági erejükre támaszkodnak.
A Ház politikáját tekintve függetlenségpárti, ám csak igen visszafogott mértékben támogatja azt.
Gazdaságuknak jót tenne a független, Abaszisztól gazdaságilag is elszakadt szigetek, mivel így
tényleg mindenki csak tőlük vásárolhatna hajót – nem mintha ez jelenleg is nem így lenne.
A Ház Pátriárkája jelenleg a 21 esztendős Farryn-on Trissar, aki öreg, már évek óta az ágyat
nyomó apja, Oklynn-on Trissar helyett vezeti a Házat. Az ifjú még feleséget keres, bár sem hitében,
sem jellemében nem túl erős. A 3716-tól a Ház fontossága óriásira nő Baaradon Morgena hitének
térhódítása idején,”de ez egy másik történet” és a modul után negyed évszázaddal játszódik majd. ;)
A Ház címerében vörös és arany sakkozású pajzson két fekete csikóhal néz farkasszemet, ami
családok egybeolvadására utal.

10. Del Asseris Ház
Eredet: aszisz
Vallás: Tharr - Pyarroni
Politika: Abaszisz-párti
Gazdaság: bortermelés
Családfő: Ruppal Del Asseris (59)
A Del Asseris Ház aszisz eredetű, a feledés homályába vesző, évszázadokkal ezelőtti konfliktus
miatt hagyták oda a Szigetbirtokot és a Karnelianokat. Egyszerű családként érkeztek, és az addig nem
túl jelentős bortermelést is magukkal hozták. Ez adott nekik később vagyont, és megvásárolt
kisnemesi címet. Hivalkodó módon az aszisz ’Del’ nemesi előtagot használják, holott azt csak az
obasz eredetű nemeseknek lehet Abasziszban, de Baraad ugye messzebb van...
Főként a sziget déli részén rendelkeznek nagy, összefüggő birtokokkal, és hatalmas
szőlőültetvényekkel. (Területileg első helyen állnak a családok között). A bortermelés nagy
bevételeket jelent, noha a kereskedelemből kiszorultak – nem is voltak benne. Emiatt igen jó
kapcsolatot igyekszenek fenntartani a nagy kereskedőcsaládokkal. Máig nem vetkőzték le aszisz
hintapolitikus vonásukat, így szép leányaik hol egyik, hol másik oldalnál találtak érdek-férjre. Politikai
befolyást talán megbízhatatlanságuk okán mindeddig nem tudtak szerezni.
A család hol Tharr híve, hol az Antoh hitével kapcsolatban megismert Pyarroni isteneknek
hódol, ebben sincs kialakult álláspontjuk, gyakorlatilag generációnként változik. Viszont soha nem
olyan erős, hogy a családon belüli kisebb viszályoknál jobban elhatalmasodjék. Abaszisz-pártiak,
nekik megfelelnek az asziszok ismert törvényei, és a nyugalom, nem kívánnak túlzottan belefolyni a
politikai csatározásokba. Állítólag jó kapcsolatuk van az északi érdekeltségű Ezüstököl testvériséggel,
a Láncbarátok hagyományos ellenfeleivel. A Tordein ház ezért nem iszik és vesz a borukból.
Hajói nincsenek, katonai erejét csak a birtokaira vigyázó zsoldosok adják.
A pátriárka Ruppal Del Asseris, egy 59 esztendős, jókedéjű öregúr. Elegáns, valaha jóképű volt,
és nők iránti vonzalmát máig megőrizte, állítólag még teljesítőképességét is. A nemesi körök kedvelt,
anekdotázója, nyugodt vérmérsékletű. Felesége évekkel ezelőtt meghalt, új asszonyt nem akaródzik
neki szerezni. Négy fia, két fogadott fia, és három leánya van. A Ház egyébként a nemesi körök egyik
sokat vitatott, viccekben szereplő „bűnbakja”, mind nemesi eredetét, mind paraszti foglalkozását, mind
a számos gyermeket bírálják, persze csak az öregúr háta mögött, aki ugyan a kardot nem kedveli, ám
balegyeneseiről szintén legendákat mesélnek – állítólag fiatalon ököllel ütött agyon egy nagyképű
Tharr-papot; az ügyet azóta elsimították...
A család háromosztatú címerében a bal pajzsfőben három arany kancsó sorakozik
halványbíbor alapon, ami az aszisz szokások szerinti jelképszínezés. A jobb pajzsfőben arany alapon
vörös tengeri csiga a Ház jelképe, míg a ferde elválasztású pajzslábban vörös alapon arany szőlőfürt
található.

11. –en Yrdaquor Ház
Eredet: toroni
Vallás: Sorgon
Politika: Abaszisz-párti
Gazdaság: politikusok
Családfő: Troddar-en Yrdaquor (41)
Az –en Yrdaquor Ház toroni, Pidera-shín tartományból származó kisnemesi Ház. Alig kettőszáz
éve érkeztek a szigetre, gondos előkészítés után, persze. Toront mondvacsinált okokkal, valószínűleg
egyházi érdekből, egyes pletykák szerint egy átok elől menekülve hagyták el.
A Ház fiai politikusok, ezt Toronból hozták magukkal. Jelentős katonai, gazdasági erejük
nincsen ugyan, mégis mindenki ad véleményükre, számos vezető politikai tisztséget tudnak
magukénak, még ha csak lekötelezett útján is. Mindenki ad véleményükre, szinte valamennyi körben
befolyásosak. Olyan előjogokat, kiváltságokat harcoltak ki maguknak, ami biztosítja a gazdag
adományokat, támogatókat, így semmiben nem szenvednek hiányt. (azért birtokaik vannak)
Nyíltan a Tűzkobra hívének vallják magukat, és toroni hittársaikhoz hasonlóan, előszeretettel
támogatják Tharr egyházát. A szigeten lévő Sogron hívők vezetői, az a néhány rendház, ami áll a
szigeten, az ő befolyásuk alá tartozik. A család nem egy papot is ad a Láng Urának.
A Pátriárka Troddar-en Yrdaquor, 41 esztendős, izmos testalkatú, kormos hajú Sogron-pap. A
nemesi körök kedvelt bölcselkedője. Felesége a lángszemű Iwiennek nevezett (egyébként albínó,
vörös szemű), helyi származású hölgy. Kér fia és három leánya van.
A Ház címerében a bal pajzsfőben vörös alapon arany tűzkarika, míg a jobb pajzsfőben arany
alapon vörös kobra, Sogron hitének jelképe. A kobrát ölelő három csillag beházasodott, vagy legyőzött
családok jelképei. A pajzslábban a toroni heraldikában ritka két kék színnel váltakozó haránt hasításos
alapon vörös-arany főnixmadár bontogatja szárnyait, ami már Baraadon került a család címerébe.

12. Rogiar Ház
Eredet: kheton
Vallás: Tharr (gyenge)
Politika: függetlenségpárti
Gazdaság: hajózás, kereskedelem, kalózok
Családfő: Arbunne Rogiar (35)
A kheton eredetű Rogiar Ház a Baraad-szigetek egyik kisnemesi Háza. Kis halászflottájuk van,
a szigetek északi részének vizeit uralják. Baarantheik halászai az ő embereik. Hadihajóik nincsenek
jelentős mennyiségben, ám a háttérből számos kalóz-klánt támogatnak, akik olykor nekik is tesznek
szívességet. Főleg a toroni vizekre betörő kalóztestvériségek mögött áll, természetesen csak titokban.
Jó kapcsolatot tart fenn a toroni Láncbarátokkal is, így a Tordien Házhoz is szoros kapcsolatok fűzik.
Politikáját tekintve függetlenségpárti, meggyőződése, hogy az önálló kormányzású szigeteken
még szabadabban manőverezhet majd, eddig sem tudták megfogni semmivel.
A Ház hagyományosan Tharr egyházát támogatja, de nem túl buzgók, csak tessék-lássék
módon gyakorolják a vallást. Birtokaikon máig a véres fegyelmező-nevelő tevékenységükről váltak
rettegetté.
A Ház pátriárkája a 35 esztendős Arbunne Rogiar. Igazi csaló, szélhámos, megrögzött
szerencsejátékos. Az etikettel a kheton nemesi hagyományokhoz híven csak a legszükségesebb
mértékben foglalkozik. A pletyka szerint Alidarból szerzett ágyast, ami csak részben igaz mert bár a
hölgy tényleg alidari, nem részesült különleges neveltetésben, s családja adta el származását
kihasználva. Nem nagy harcos, viszont remek testőrei vannak. Hajóin is feltűnnek igazi asziszboxolók...
A Corrido család kerti partijára és a „főváros” fogadóiba ők szállítják a halat.
A Család címerének bal oldala kékkel és ezüsttel kétszer vágott, középen kék hajóval. A pajzs
bal oldalán kék alapon ezüst sellőalak, a Ház jelképe.

13. Vilenas Ház
Eredet: dolamin
Vallás: ősi-sámán
Politika: semleges
Gazdaság: harcos, kalóz, információ kereskedelem
Családfő: Ugnarr Vilenas (82)
A Vilenas helyi, baraadi, dolamin eredetű nemesi Ház. Az egyik legnagyobb, és legkiterjedtebb
hálózattal rendelkező kalóz-Ház. Hadihajói a Baraad-szigetek flottájának jelentős erejét adják, noha a
Caedoni csatában nem sok szerepük volt, ám a Kereskedőháború alatt számos hajót kifosztottak a
tengeren, a rosszmájú pletykák szerint nem csak a Sinemosi-oldalról...
Több kalóztestvériség, falu is a befolyásuk alatt áll, főleg az apróbb szigeteken rendelkeznek
birtokokkal. A Quiron tenger térképen látható kisebb sziget Baarad mellet, az ő birtokuk. A fővárosban
csak egy udvarházuk áll. Számos hajójuk, hadihajójuk van. Politikájukat tekintve semlegesek, ők csak
a maguk érdekét nézik, hol itt, hol ott tűnnek fel, bár leginkább az jellemző rájuk, hogy kimaradnak a
politikai harcokból. Kémhálózatuk viszont különösen jó a környék kikötőiben, és az éppen gyenge fél
hajói nem sok jóra számíthatnak... A Ház érdekeit általában képzett, drága pénzen fogadott politikusok
képviselik. Kihasználják a modul ideje alatt a felfordulást. „A kikötői csatában” is jeleskednek. Valamint
a tengeren caedoni hajókra kezdenek vadászni. A karakterek az ő informátoraikkal találkozhatnak,
vehetik fel a kapcsolatot, Kocsmákba, koldusokon keresztül stb. A fogadósok hajósok is őket ajánlják:Keresd a vörös tűzhalat barátom, ha információra van szükséged. Még a Lotharért küldött hajóról is
tudnak. A karakterek szigetre lépésekor tudják már, hogy azok nem az Oroszlán Ölők. Ismerik a Tharr
pap és a en Yrdaquor Ház egyességét a mentalista kölcsönadásáról. Nem tudnak Seth és Dinnala
egyességéről, az Anatyda és az Orwellánus nő titkáról. Rounnról is tudják, hogy ő a fia Chacalnak.
Oren korábban ennek a háznak a hajóin volt másod tiszt. Szolgálataikat drága áron mérik. Omak
beszédes testőre is a ház embere.
Több hivatalos harcos, tengerész iskolájuk is van, de csak a Ház harcosainak oktatják a
Quironeiában veszett hírű aszisz-boxot.
A Ház nyíltan egyik egyházat sem támogatja, titokban máig az ősi sámánhitet vallják
magukénak. A kalózok szertartásai között számos az ősi dolamin eredetű, és területeiken máig ősi
szertartások szerint áldoznak, temetnek, házasodnak. Csekély, de hatékony támogatást adnak nekik a
dolamin sámánok mai leszármazottai.
A Pátriárka az öreg, fogatlan Ugnarr Vilenas, aki a 82. életévét éli. Már csak támogatással tud
járni, mégsem adja át fiainak a hatalmat, ők pedig – mind az öten – hűek apjukhoz, alvezérek a
kalóztársaságokban.
A Ház címerének bal pajzsfőjében vörös alapon zöld növények, ősi dolamin jelkép. A jobb
oldalon zöld alapon vörös tűzhal, dolamin törzsi totem eredetű. A bal pajzsláb kékkel és arannyal
hatszor vágott, a Ház új nemesi színei.

14. se Krollgor Ház
Eredet: kheton
Vallás: Tharr
Politika: függetlenségpárti
Gazdaság: kereskedelem, fűszer, méreg
Családfő: Nerred se Krollgor (142)
A se Krollgor helyi, kheton eredetű kisnemesi Ház. Birtokaik a szigetek központi szigetének
közepén találhatóak. A Ház kereskedelemmel foglalkozik, bár ennek jelentőségében elmarad a
nagyoktól. Politikailag függetlenségpárti, Neki nem kedvez az aszisz adó és törvényrendszer, még ha
az Baraadon kicsit a helyi viszonyokhoz idomulva is érvényesül.
Tharr egyházát támogatják, a család is a Háromfejű hitét vallja. Szoros kapcsolatot tartanak
fenn a helyi érdekeltségű Tüskehal kölykei nevű boszorkánymesteri klánnal, melynek több magisztere
is a család vérvonalába tartozik. A klán elsősorban a méregkeverésben, és a betegségekben van
otthon, így a szigeten az egyik elterjedt gyógyító erő, noha módszereik, szokásaik és feltételeik
korántsem szokványosak. Palyd s karaktereknek esetleg az ő szakértelmüket tudja javasolni, ha a
merénylettel kapcsolatban a méreg pontos mibenlétére kíváncsiak. Ismerik az arnilga mérget elő is
tudják állítani. Nincs közük a merénylethez közvetve. A Kollorok rendszeres vásárlóik. Egy hónapja
vettek ebből a méregből. Ha a karakterek a nyomozásban odáig jutnak, hogy a se Krollgorokat
gyanúsítják és ezt a szemükbe is mondják, akkor árulják csak el a fenti tényt, hisz Chacal pártján
állnak. Ráébrednek, hogy az ő mérgük okozta majdnem szövetségesük halálát. Egy BM segítségét is
felajánlják a pátriárka egészségének megóvására. Palyd elfogadja a felajánlást.
A se Krollgor Ház csak kis kereskedőflottával rendelkezik, hadihajóval nem, bár
szigetcsoportjait kis flotilla védi. Politikai ereje sem jelentős.
Pátriárkája az örökifjúnak tartott, 30 körülinek kinéző Nerred se Krollgor, aki egyébként
száznegyvenkettő éves, és mágikus praktikáknak köszönheti fiatalságát. (A pontos életkor nem
közismert, de azt tudják, hogy jóval túl van a százon) A Nemesi körökben gyakran megfordul, és az
asszonyok egyik kedvence, mivel mindenféle pletykák csodás képességekkel ruházzák fel... noha
pont abban elég gyengécske. Második felesége a vörös, baraadi Estillea (aki a pletyka szerint nem
veti meg saját nemét sem), két fia és három leánya mellett pedig legalább egy tucat gyermek anyja
vallja, hogy van hozzá némi köze, főleg polgári családokból.
A Ház címerében arany-zöld mezőben ellenszínű krokodil, a Ház jelképe.

15. Lorgahf Ház
Eredet: aszisz
Vallás: Antoh
Politika: Abaszisz-párti
Gazdaság: kézműves
Családfő: Renthel Lorgahf (33)
A Lorgahf ifini eredetű, fiatal baraadi kisnemesi család. Politikai erejük nem jelentős, gazdasági
téren azonban családi hagyományokkal rendelkeznek. A Ház a különböző kézműves céheket tartja
befolyása alatt. Ilyen módon szabályozza jó pár árucikk előállítását, így kereskedelmét is. Maga nem
rendelkezik jelentős flottával, haderővel sem, viszont számos caedoni érdekeltsége van. Politikáját
tekintve Abaszisz-párti, a boldogulás miatt hagyta ott Ifint, és kedvez neki az aszisz fennhatóság, jól ki
tudja használni régi kapcsolatait. Noha a helyi erők többször is megtépázták, még tartja magát.
Abasziszból Antoh vallását hozta magával, baraadi néhány évszázada alatt nem változtatott
ezen.
A pátriárka Renthel Lorgahf híres festő és szobrász, majd az egész Quironeiában ismerik nevét
a hozzáértők. Apja is jelentős művész volt, és emiatt a Ház támogatja a művészeteket, udvarháza
több jeles művész menedéke volt már. Az ő keze munkája a portré Chacalról Oren hajóján. Az ő és
apja festményei, freskói díszítik a helyi Dreina és Antoh templomokat. A megboldogult öreg Lorgahf és
Lothar Kosztasz bárdunk jó barátok voltak.
A Ház címerében a jobb pajzsfőben és bal pajzslábban jobb zöld-ezüst szelés, a Ház színei
uralkodó ábrázolásban, a jobb szelés a Ház eredetére utal. A bal pajzsfőben arany alapon zöld tengeri
csillag, míg a jobb pajzslábban arany alapon zöld vitorlás hajó, a tengeri házak jelképe.
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