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A Bosszú Ára 

M.A.G.U.S. kalandmodul 

 

3-5. szintű kalandozóknak 

Helyszín: Ifin, Hiereváros 

Időpont: P.sz. 3695, Adron Áldozat Hava 20. nap 

 

Az itt olvasható kerettörténet a XV. Kalandozok.hu Téli Táborának versenymodulja, amely 

Északon, Ifin városában játszódik. A történet célja, hogy elkalauzolja a karaktereket az ifini és a 

toroni nemesség két kereskedőcsaládjának egy konfliktusába, amelyen keresztül bemutatja a 

nemesség egy szeletét és annak viselkedésmódját, továbbá rámutat, hogy milyen 

következményekkel járhat egy példátlanul kegyetlen bosszú. 

A játékosoknak négy, a történetben szereplő frakció közül egyhez tartozó karaktereket szükséges 

kidolgozniuk, amely választott érdekcsoport nagyban befolyásolja majd a történet alakulását. 

A választott frakciók okán a játékosok csapatonként különböző célokkal és indítékokkal állnak 

majd neki a játéknak, amely az érdekcsoportok hátterei és céljai miatt egy olyan nyitott 

történetvezetést és történetalakítást tesz lehetővé a kalandmester számára, ami reményeink 

szerint igazi kihívás és egyedi élmény lesz a játékosoknak. 

 

A karakteralkotáshoz kiadott anyagok elérhetők az alábbi linkeken: 

 

Karakteralkotás: 

l https://kalandozok.hu/talalkozok/tt2017/karakteralkotas_tt2017.pdf 

 

Karaktergeneráló: 

l https://kalandozok.hu/talalkozok/tt2017/karaktergeneralo_tt2017.xlsx 
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Kedves KM!  

 

Az alábbi modul tartalmaz jó néhány helyszínt, szereplőt és azok néhol lazább, néhol mélyebb 

kapcsolatait. A helyszínek, szereplők és azok céljainak ismertetése során több alkalommal kitérek 

azok titkaira. A modulra rendelkezésre álló idő rövidsége okán azt javaslom, hogy ezeket a 

titkokat (személyes és helyszíni), amint lehetőség adódik oszd meg a játékon belül a játékosokkal 

– persze dolgozzanak meg érte –, ezáltal is átadva a szereplők valódi értékeit még a játék alatt. A 

titkok felfedése lehetőséget fog biztosítani a játékosaidnak, hogy az újonnan megszerzett tudást 

felhasználják és éljenek vele a történetben való játékuk során. 

 

A kalandmodul az előzőekben említett szabad érdekcsoport-választás miatt nem definiál egy 

lineáris játékmenetet, vagy egy egyértelmű célt, amit a játékosoknak a kalandmodul végére el kell 

érniük. Az ilyen modulok egyrészt jók lehetnek, mert sok szabadságot adnak a csapatnak, viszont 

kiszabott célok nélkül hamar elapadhat a játékosok érdeklődése. A csapatod ugyan egy 

érdekcsoporthoz fog tartozni, ami meghatároz irányokat, de végeredményben a te feladatod lesz, 

hogy a karakterek megismerése után definiálj nekik három főbb célt és ezeket NJK-idon keresztül 

bemeséld nekik, hogy KM-i segedelmeddel teljesíteni tudják a játék során. A játék igazi élménye 

a közös célon való munka során jön majd ki. 

 

Mivel a modulban szereplő konfliktusoknak nincs egyértelmű megoldásuk vagy a modul szerint 

definiált kimenetelük, ezért a játékosok gondolatmenete alapján, velük közösen kell majd a 

történetet alakítanod.  

 

A modul által vázolt környezetbe a játékosokkal karöltve te fogsz igazi életet és színt hozni. 

Szeretnélek bátorítani rá, hogy merj módosítani rajta a közös szórakozás érdekében, akár a 

modul során is! 

 

Üdv. Antail 
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Érdekcsoportok 

Tran Család 

 
Ersius Tran 

 
Ella Duroran 

 
Naud Tran 

 
Myssia Rantar 

 
Cyr Tran 

Ersius Tran - toroni családfő 

Ella Duroran - Ersius első felesége 

Naud Tran - Ersius és Ella fia (5 évesen meghalt Ella gondatlanságából) 

Myssia Rantar - Ersius második felesége (Cyr anyja) 

Cyr Tran - Ersius és Myssia lánya 

 

A Tran (sedular) nagymúltú botanikus és kereskedőcsalád 

Toron, Shinhin városában. A város tengeri közelsége 

viszonylag jól elsimítja az éghajlat változásait, amely jó 

körülményeket teremt különböző herbáriumok 

alapanyagaként szolgáló növények termesztéséhez. A család 

több generáción keresztül építette és bővítette birtokait, amely 

jelenleg is Toron egyik legnagyobb füvészetének számít. A 

több generáció alatt kidolgozott füvészeti technikáik 

egyedülállók Toronban és Ynevszerte is. Több boszorkánymesteri rend, beleértve a hercegi 

boszorkánymesteri rendet is aktív vásárlója a családnak. Királyi levél igazolja, hogy kizárólagos 

termelői az Atlender féléknek, amely a birodalomban széles körben használt vallatóméreg 

alapanyaga.  

Jelenleg nincs semmilyen közvetlen üzleti veszélyt jelentő ellenfelük Toronban, de több kisebb 

nemescsalád (Achon, Sibara) is szeretne magának egy szeletet a féltve őrzött Atlender 

monopóliumból. 

Az üzletet a családfő vezeti, de számos segítséget kap a család többi tagjától. 

Jelmondat: Gyökereink mélyre nyúlnak! 
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Szolgák: 50 fő 

Napszámosok (Meleg hónapokban): 100 

Katonák: 40 fő 

Birtokok mérete: 400 hold 

Kathorc Család 

 
Hak Denigon Kathorc 

 
Ella Duroran 

 
Miriann Kathorc 

 
Mor Denigon Kathorc 

 
Cyr Tran 

Hak Denigon Kathorc - Ella második férje 

Ella Duroran - Ersius első felesége (Mor anyja) 

Miriann Kathorc – Hak fattyú lánya 

Mor Denigon Kathorc - Cyr aszisz vőlegénye Ella és Hak gyermeke 

Cyr Tran - Mor jegyese 

 

A Kathorc dinasztia generációkra visszanyúló 

szállítmányozó és kereskedő múlttal bír, ifini 

gyökerekkel. Tengeri flottájuk és raktáraik a Quiron-

tenger szigetein és partmenti városaiban mind-

mind megtalálhatók. Nevük jól ismert, amely komoly 

tárgyalási alapot ad nekik bármilyen szintű nemesi 

körökben. Jó kapcsolatokat ápolnak több toroni 

házzal is, amely az északi szomszéddal való 

árucserék terén különleges helyzetbe helyezi a 

családot és foglalkoztatottjaikat. A szállított 

árucikkeik közül kiemelendők az abbit ötvözet 

fegyverek és használati tárgyak, parfümök és az ibarai selyemanyagok. A Kathorc család 

folyamatosan keresi a lehetőségeket a szállított árucikkeik armadájának bővítésére. 
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A közelmúltban történt kalóztámadások és főképp az épp zajló 14. Zászlóháború miatt erősen 

megnőtt az olajok és illóolajok utáni kereslet, amely teret a család be is szeretné tölteni. 

Jelmondat: Sebesen a habok felett! 

Flotta: Egy szkogg, egy bárka, két erracal, három karavella, egytucat galló és iburn, két 

hadigálya 

Szolgák: A hajókon mintegy hatvan rakodómunkás, illetve a gályákon nagyjából százhúsz 

rabszolga és száz önkéntes 

Matrózok: két-háromszáz matróz, akik önfejűek ugyan, de a Kathorcok pénzelik őket 

Katonák: 75 harcedzett katona 

Vagyon mértéke: A szállítmányok összértéke egy időben tipikusan meghaladja a kétezer 

aranyat, a hajóflotta értéke nagyjából négyezer-négyezerötszáz arany. 

Abbitlánc bankház 

 
Khadaharah Kumar 

 
Mailea Kumar 

Khadaharah Kumar - Ifini bankházvezető 
Mailea Kumar - Kumar lánya, ügyintéző 
 
Az ibarai gyökerekkel rendelkező bankház hosszú 
évtizedek óta üzemel Ifinben. Az alapítók sikeres 
lavírozásának hála az ifini új bányanyitási hullámkor 
olyan infrastrukturális fejlesztésekhez sikerült hitelt 
nyújtaniuk, mint az útépítés és a nagy ácsmanufaktúra 
kiépítése. A kamatoknak és a Délről Északra menekített 
vagyonnak hála Ifin egyik legnagyobb és 
legmegbízhatóbb bankházává nőtte ki magát. A 
törlesztésképtelenektől elkobzott birtokok jó alapot 
nyújtottak az üzlet területi tulajdonjogainak 
kiterjesztésére.  
Az elmúlt fél év során több kuncsaft is fizetésképtelenné 
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vált, az elkobzott javak és területek feletti ellenőrzés költségessé vált, ami nem nyilvánosan, de 
gazdaságilag lejtő pályára állította a bankházat. Kumar minden lehetőséget megragad, hogy a 
bankház likviditását stabilizálja. 
 
Bankháziak: 6 dzsad ügyintéző 
Szolgák: 12 szolga 
Katonák: 20 harcedzett katona, szükség esetén Kathorcoktól bérelnek 
Birtokok: Bankházépület, 10, szinte kihasználatlanul álló eladásra kínált kúria Ifinben. 

Kobrák 

 
Tornian Rukh 

Tornian Rukh, A Türkiz Kobra - alvilági vezető 

 

Ifin a Dél-Quironeia legnagyobb városa. Alvilágának irányítását több nagyhírű tolvajklán 

próbálja felügyelete alatt tartani. Az Abasziszban obrati központtal rendelkező Kobráknak, 

természetesen Ifinben is komoly érdekeltségeik vannak. A több sejtre osztott alvilági hálózat, az 

árnyakban rejtőzve, egymástól tökéletes függetlenségben folytatja mindennapos tevékenységét 

a városban. Hiereváros felügyeletéért Rukh Tornian, a 

Kígyónyelvű Türkiz Kobra a felelős. Tornian sosem 

titkolta nagyravágyó személyes céljait a város alvilági 

kincsei felett való teljes ellenőrzés tekintetében, amely 

tevékenysége már sokszor megkérdőjelezte az általa 

vezetett sejt hatékonyságát, ám végérvényben obrati 

feletteseinek még sosem kellett csalódniuk benne, így 

könyörtelen tolvajhercegként irányítja a hierevárosi 

Kobrákat. 

A felszín alatt mindenki számára úgy tűnik, hogy a 

hierevárosi Kobrák, feltehetően Rukh felelőtlen 
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költekezésre miatt komoly anyagi gondban vannak és ezáltal elkezdték elveszteni domináns 

pozíciójukat és totális ellenőrzésüket Hierevárosban. 

A Kathorc család raktárhelyiséget biztosít és anyagi javakat fizet a hierevárosi Kobráknak, hogy 

mérsékeljék a család üzletét érintő tolvajtámadásokat, viszont a fizetés az elmúlt héten elmaradt. 

(A Kathorc család informálódott a Kobrák elgyengüléséről és próbálgatják feszegetni a 

határokat.) 

A Kobrák és ifini szövetségesük, a Smaragdszeműek számára emellett komoly nyomást 

jelentenek az Éjanyák (szószedet) jelenléte, akik sötét praktikáiknak hála az utóbbi időben egyre 

agresszívabban terjesztik ki befolyáskörüket, mind az alvilág, mind a nemesség körében. 

Kathorc - Tran jegyesek 

 
Mor Denigon Kathorc 

 
Cyr Tran 

Mor Denigon Kathorc - vőlegény 

Cyr Tran - menyasszony 

 

Mor és Cyr egy ifini nemesi vacsorán ismerték meg egymást. A vacsora során több megállapodás 

is született, amely jelenleg is él: az Abbitlánc bankház hitelt nyújtott Cyrnek, hogy ifini birtokát 

kiterjessze és fejlessze, illetve ugyanezen az estén alkut kötött Mor és Cyr arról, hogy a Kathorc 

család emberei vállalják Cyr rendjének és áruinak katonai védelmét. Utóbbi együttműködés 

vezetett ahhoz, hogy később jobban megismerték egymást és szerelemre találtak, amely 

eljegyzéshez, majd az esküvő kitűzéséhez vezetett. Házasságuk után szeretnék a családjaik 

üzleteit kiterjeszteni és az újonnan megnyíló lehetőségeket kiaknázni. 

Kékbors Őrlői Rendház 

Cyr fiatal kora és boszorkány taníttatása ellenére hamar bizonyította, hogy Tran vér csörög az 

ereiben, hiszen már fiatalon, – az apja támogatásával – belevetette magát az üzleti életbe mint 
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külhoni kereskedő Ifinben. Személyes érdeklődése a toroni örökség után olyan szenvedéllyé vált 

számára, ami a Berkanot követő Éjanyák rendjének 

egyik titkos ifini központjának megteremtésében 

bontakozott ki. Az apjától kapott indulótőkét először 

egy ifini birtokba fektette be, amit később az Abbitlánc 

bankház által biztosított hitelekből bővítgetett. A 

birtokon a közös hitélet biztosította összetartó erő 

segítségével, egy olaj és illóolaj készítő manufaktúra 

mögé rejtett boszorkányrendet épített ki. 

Az olajra az Abbit városában folyamatosan szükség 

van a fegyverek karbantartásához, az illóolajokra 

pedig a nemesség körében és a környező 

kikötővárosok kereskedői részéről komoly a 

felvevőpiac. A rend az illóolajok sajtolásánál visszamaradt anyagokat mágikus gyertyák 

készítéséhez használja fel, amit Cyr kapcsolatainak hála Toronba szállítanak és értékesítenek, 

ezzel is megerősítve a bevételeket, amely segít a hitelek visszafizetésében. A rend ezen kívül az 

ifini nemesség lányainak szexuális kultúrát is tanít, amelyhez szükség esetén a férfierőt az 

Amarnat alvilági aréna gladiátorai közül szokták kibérelni. 

• Az esküvő előtt 3 nappal eltűnt Lyaval a rendház egyik fiatalabb boszorkánya. Lásd: Az 

Érintetlenek c. mellékszál 

A rend vallási vezetője: Borostyánszem Lia  

Szolgák: 10 állandó 

Napszámosok: Alkalmanként 3-5 kisegítő napszámos a magvak begyűjtéséhez, vagy 

válogatásához. 

Katonák: 20, a Kathorc család emberei, titkon mágikus hűség alatt. 

Birtok mérete: Rendház és kertje, továbbá Ifinen kívül 5 hold olajbogyófa és virágültetvények. 
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Kapcsolati háló 

 

NJK-k fő céljai röviden 

Ersius Tran: A lánya házasságának megakadályozása, hogy a család életben maradhasson. 

Myssia Rantar: Egy ifini gyógyfüves meglátogatása, és a családi megállapodások jogi 

ellenőrzése. 

Hak Denigon Kathorc: Fia házasságának apai szentesítése, és a két család üzletének megkötése. 

Ella Duroran: Ersius megölése a saját keze által, Mor védelme. 

Khadaharah Kumar: A Kathorc-Tran üzlet megkötése, majd a Kathorc családfő eltávolítása. 

Cyr Tran: Összeházasodni Morral és építeni tovább a boszorkányrendjét. 

Mor Denigon Kathorc: Összeházasodni Cyrrel és támogatni a családi üzletet csakis tisztességes 

módon. 

Miriann Kathorc: A Kathorc családi vagyon öröklése, Ella félreállítása. 

Tornian Rukh: Nyereség a Kathorc-Tran házasságból, illetve a lélekrabló befogása. 

Mailea Kumar: Kiszabadulni a Kobra fogságból, életben maradni, támogatni Khadaharaht. 
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Háttér 

Ersius Tran toroni kereskedő nemes és első felesége, Ella Duroran aszisz kereskedő nemes 

házassága mind érzelmileg, mind kereskedelmi szempontból virágzóan telt 7 éven át. Ella a 

boldog és kiegyensúlyozott házasság ellenére, titkon viszonyt kezdett Denigon Hak ifini 

utazókereskedővel, aki később a férje lett. Ella és Hak egyik titkos együttlétének alkalmával – 

amikor Naud Ellával utazott vidéken – az akkor 5 éves Naudot bezárták a birtok kastélyának egyik 

toronyszobájába, ahonnan a gyerek kizuhant és meghalt. Ersius megpróbált megbocsátani 

Ellának, de amint kiderült a félrelépés ténye, azt személye elleni árulásnak tekintette, a 

házasságukat felbontotta, és Ellát – többet közt – kiátkoztatta a toroni földről. Ella Hak aszisz 

birtokára menekült, ahol az Ersius okozta fizikai és mentális sérülésekből való felépülése majd 

egy évig tartott. A felépülés után nem sokkal megszületett első fiuk, Mor Kathorc, akit 

szeretetben neveltek fel a később született fattyú, Miriann mellett. 

 

Cyr, akinek sosem meséltek részletekben apja első házasságáról, a toroni boszorkányrendek 

befolyása alatt felnevelkedve végül Abasziszban kötött ki, ahol gyertya és parfümkészítő 

manufaktúra mögé bújtatott boszorkányrendet vezet jelenleg. A nemesi körökben való szereplés 

és a sors fintora úgy hozta, hogy Mor (Ella és Hak gyermeke) és Cyr szerelemre találtak és úgy 

határoztak, hogy összeházasodnak. 

 

Ersius a lányát inkább toroni férj mellett szeretné látni, és megnyugtatná a tudat, hogy a halála 

utáni örökösödés után toroni vérvonalban maradnának a családi javak. Mindezek mellett egy 

korábbi tette miatt sem akarja, hogy ez a frigy beteljesedjék. Amikor fény derült arra, hogy Ella 

megcsalta, eldöntötte, hogy ahelyett, hogy megöletné, végérvényesen megbünteti és elválnak. A 

büntetésként kirovott kínzások mellett Ersius, a kapcsolatainak hála a toroni boszorkányrendek 

egyik legsötétebb spiretora, Dogar Cyus segítségét és igénybe vette. Dogar a lelkének egy darabját 

feláldozta, hogy egy lélekcsírát egyesítsen Ellával, amely lélekcsíra egy átok segedelmével kel 

majd életre, miszerint a gyermekei házassága utáni első szerelemben töltött éjszakán a lélekcsíra 

egy bosszúszomjas lélekrablóvá alakul, amely egyetlen célja az lesz, hogy végezzen a család 

minden tagjával és felmenőjével. Természetesen, amikor Ellát megátkoztatta még nem sejthette, 

hogy a leendő lánygyermekét Ella majdani gyerekével hozza össze a sors. 
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Bázis események 

Utazás 
Az utazás és a történet P.sz. 3695 Adron Áldozat Havának 20. napján kezdődik. 

Minden érdekcsoport Ifinben székel a megszokott helyén, kivéve a Tran családfőt és feleségét, 

hiszen ők Toronból hajóznak. Ők és kíséretük az esküvő előtti estén, az apály előtt érkeznek 

Ifinbe, ahonnan rögtön a Palotanegyed védőfala melletti Igazgyöngyök Hona nevet viselő 

fogadóban mennek, ahol már foglalt szoba várja őket. 

Környezet 
A hegyes-völgyes Ifin késő tavaszias napra ébred. A Holdak Ideje alatt hűvös, míg nappal 

langymeleg idő várható, amely jellemzőnek mondható errefelé az évszakban. Az északkeleti 

széljárás többnyire változó erősséggel fú. Olykor könnyű szellő, máskor igen erős szél hajtja majd 

a fellegeket, melyekből jobbára elszórtan kószál néhány az égen. 

Adron Engesztelés Hava 1. nap, https://kalandozok.hu/idojosda?ev=3695&nap=281&x=7176&y=7120 

Tervezett esküvő 

Az esküvő (Adron Engesztelés Hava 1. nap) a Vörös és Kék Hold teljes holdfogyatkozása (a holdak 

az égen vannak, viszont épp a sötét felüket fordítják a Satralis felé) előtti délutánon kerül 

megrendezésre. A hiedelmek szerint a holdfogyatkozás alatt fogant gyermek erős és egészséges 

lesz, ezért is választották a frigyhez ezt a napot. Az eskütételt és az azt követő mulatságot a 

Kathorc család birtokán tervezik megrendezni, az azt követő nászéjszakát pedig a Kékbors 

rendházban. Az esemény katonai biztosítását természetesen a Kathorc család hűbéresei 

vállalták. 

1. Előkészületek a Kathorc birtokon és a Kékbors Rendházban. 

2. Mor a násznéppel átvonul a Kékbors Őrlői Rendhez, majd Cyr-rel együtt ünnepélyesen 

visszavonulnak a Kathorc birtokra, ahol a násznép többi része várja őket. 

3. Házasságkötés előtti bemutatók. (tűzfújók, bolondok, szemfényvesztők, gladiátorviadal) 

a. Múltbéli sérelmek miatt érezhető feszültség a Kathorc szülők és a Tran szülők 

között. 

4. Házasságkötés ifini, aszisz szokások szerint. 

5. Ajándékok átvétele. Kiemelt vendégek: Oremer ház tagjai (szószedet) 

6. Ünnepség. Az ünnepség alatt Kobra merénylet Eniza Oremer ellen. 

7. Nászéjszaka a rendházban. 
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Násznép: Tran ház, Kathorc ház, Oremer ház, Abbitlánc bankház, Kékbors Őrlői rendház leányai, 

Remeterák Taverna vezetése és személyzete. 

Ersius Tran segélykérése 
Ersius ifini utazása előtt felkeresi a spiretort, akivel megátkoztatta volt feleségét. Az öreg 

spiretortól megtudja, hogy az átok nem visszafordítható, és nincs más választása, mint 

megakadályozni az esküvőt, különben a lélekrabló elszabadulása elkerülhetetlen. A családi vér 

összefonódásából született lélek pedig őrá is veszélyt jelent. Ersius már próbálta meggyőzni Cyrt, 

hogy hátráljon ki a szerelem elől és keressen magának egy toroni párt, de ő már korábban sem 

hallgatott intelmeire, így megpróbál egy másik utat bejárni. Amellett, hogy támogató 

családapának mutatkozik, a háttérben megbízza embereit, hogy valamilyen módon hiúsítsák 

meg az esküvőt vagy a nászéjszakát. 

- Attól függően, hogy az emberei milyen közel állnak hozzá, annak tudatában avatja be őket 

a feladat hátterének részleteibe. (Természetesen a gyanú árnyéka sem vetülhet fel 

senkiben, hogy ő irányította a szálakat.) 

- Amennyiben az emberei kudarcot vallanak, úgy az utolsó pillanatban pánikba esik, és 

amennyiben még lehetősége van rá kitálal Cyrnek, mert fél az átoktól és az azzal járó 

haláltól. 

A spiretor Ersius kompániájával tart egy tolókocsiban. Veszélyes praktikái miatt már elvesztette 

mindkét lábát és egy karját, egyedül félig már mumifikálódott bal karja van meg. Külső segítség 

nélkül már életképtelen. Ugyan élete feláldozásával valószínűleg lenne hatalma megakadályozni 

a lélekrabló elszabadulását, de titkon csak arra vágyik, hogy láthassa milyen pusztítást fog 

végezni egykori “gyermeke”. 

Olaj és illóolajkereskedelmi megállapodás 
A két család gazdasági céljai a felszínen háttérbe szorítják az előzőleges családi sérelmeket, így 

már az esküvő előtt megegyeznek egy üzleti megbeszélésről, ahol terv szerint megalkudnak és 

egyezséget kötnek a gyerekek által futtatott manufaktúra olajkészítményeinek nagyobb 

mennyiségű toroni szállításáról is. A szállítást a Kathorc család kibővített flottája végezné (amely 

bővítéshez az Abbitlánc bankház fedezné a költségeket). Természetesen a szállítás Kathorc 

védelem mellett történne, az áruk továbbadása Toronban pedig a Tran család kezében lenne. A 

tárgyalás célja az üzlet szentesítése és megegyezés a pontos számokról. Az üzletből 

természetesen a Kobrák sem akarnak kimaradni, hiszen értékes forgóáru hagyná el Ifint. 
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- Az üzlet a JK-k cselekedeteitől függően az esküvő előtti reggelen, vagy az ünnepség utáni 

nászéjszakán történik. (Ersius már másnap vissza akar indulni Toronba) 

- Tornian Rukh elaltatja szeretőjét (a klánnak, a pénznek és a hírnévnek él) és a Kobrák 

egyik fészekhelyiségébe börtönözi. A lány elrablása után, de még az üzletkötés előtt 

megfenyegeti Khadaharah Kumart, hogy a lány életének értéke mértékében emelje a 

bankház részesedését az üzletből, hogy ezáltal a Tornian is jobban járjon, különben nem 

látja lányt többet élve. 

- Tornian Rukh elraboltatja a Kathorc család lánygyermekét, Miriannt is, hogy egy 

egyösszegű váltságdíjat zsaroljon ki Hakból. 

A lélekrabló elszabadulása 
Amennyiben a játékosok olyan érdekcsoport mellett állnak, hogy az esküvő utáni nászéjszaka terv 

szerint zajlik, akkor az együttlét után elszabadul Ersius átka. 

A rövid együttlét végeztével az átok beteljesül és a Spiretor által megfertőzött lélekcsíra, amely az 

együttlét által megfogan perceken belül öntudatra kel és átveszi Cyr teste felett az uralmat. 

Szerelmét hidegvérrel megöli és magába börtönözi Mor lelkét. 

- Minden egyes áldozat lelke és ezáltal tudata eggyé válik vele.  

- Csupán a Kathorc és Tran vérvonal kiirtásában érdekelt. 

- Minden, amit valaha tudott, érzett és emlékezett a birtokába kerül.  

- A halott léleknek nincs esélye ellene, a lelkek egyetlen célja, hogy visszatérjenek a 

körforgásba. 

- A lélekrabló képes minden emléket felidézni és beszélni róla, ha meg akar valakit 

győzni. 

- Amennyiben megpróbálják megölni, úgy megpróbál megszállni egy másik testet. 

- Csapdába ejtés. 

- A lélekrabló egyedi jelenség, csapdába ejtése komoly értékkel bírhat. 

- A tébolyult varázslónő magába tudja börtönözni a lelket, ha valamilyen módon 

meggyőzik, hogy a lélekrabló az igazából az ő fia. (Lásd. A tébolyult varázslónő) 

- Egy megfelelő erősségű lélekcsapda bélyeggel vagy varázsjellel bebörtönözhető. 

- Ha felkeresik a ceremóniát vezető papot, Nostro Gren atyát, és elmondják neki a 

helyzetet, akkor az atya által kijelölt, majd beszerzett szent urna segítségükre 

lehet. (Természetesen az urnára más érdekcsoportok is pályázhatnak, mint pl. a 

Kobrák.) 

- Kivégzés. 
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- Ha mindenkivel végzett a gyűlölt vérvonalból, akkor céltalanul él tovább, de nem 

árt senkinek, amíg meg nem őrül, mikor a befogadott lelkek felemésztik. 

- A tébolyult varázslónő segítségükre lehet a dög kivégzésében, természetesen nem 

ingyen. 

- A lélekrablót egy kirekesztő varázskörrel ki lehet rekeszteni, ám ehhez az kell, 
hogy a családtagok a körön belül maradjanak.  

A Kathorc bosszú 
Ez a szál akkor következik be, ha Ersius emberei vagy a lélekrabló megölte Mor Kathorcot.  

Bizonyítékok hiányában, illetve ha a bizonyítékok arra utalnak, a Kathorc család emberei 

számára egyértelmű lesz, hogy a toroniak miatt halt meg az egyetlen igaz örökösük. A család a 

testőrség legjobb fejvadászait bízza meg, hogy: 

- Próbáljanak meg az ifini vámraktárból lopott árukat csempésztetni a Tran hajóra, majd a 

városőrségnél feljelenti Ersiusékat, ezzel is meggátolva a kihajózásukat. A hamisítót is 

felkeresik, ha kell. 

- Kövessenek el merényletet Ersius és felesége ellen. 

Ella Duroran bosszúja 
Ella sosem bocsátott meg azért, amit Ersius tett vele. Gyermeke szerelmét tiszteletben tartja, ám 

az esküvő után megpróbál végezni Ersiussal. Privát találkozóra hívja, hogy csapdába ejthesse. 

(Ersius természetesen nem ostoba, hogy egyedül megjelenjen.) Ehhez fejvadászokat bérel fel (a 

történetvezetés érdekében ezek a játékosok is lehetnek) és megpróbálja elfogatni Ersiust, hogy 

elégtételt vehessen rajta a múltban okozott sérelmekért. Ersiusra élve van szüksége, hisz saját 

kezével akar véget vetni volt férje életének. Halála felgyorsítja a majdani örökösödést, és 

gyermeke anyagi jólétét. 

A Kobrák Cselszövése 
Tornian Rukh üzenetet kap Shinhinből, hogy egy kiemelkedően adakozó klánbarát nemes, Ersius 

Tran érkezik a városba, és hogy a látogatást személyes ügyként kezelje, biztosítsa, hogy ne érjék 

az urat és kompániáját meglepetések az ifini látogatása során. Tornian az üzenet megérkezése 

után azonnal nyomozásba kezd, hogy teljes képet kapjon az utazás céljáról és a nemes körüli 

viszonyhálóról, ami során kideríti a régi és új családi összefonódásokat a Tran és Kathorc család 

körül. Több kisebb emberrabló merényletlehetőséget kidolgoz, hogy ha úgy adódik, akkor 

mentőangyalként tehessen majd jelentést sikereiről a shinhini feljebbvalóinak. 
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- Tornian emberein keresztül felkeresi Ersiust és megpróbál vele egyezkedni, hogy inkább 

a saját szövetségese, az Amarnat aréna harcosai lássák el lánya manufaktúrájának a 

védelmét. 

- Tornian lehetőség lát az ifjú jegyesek házasságával járó kereskedelmi terjeszkedés 

megfejésében, és kíváncsian várja milyen megállapodásokba tudja behúzni klánját az 

esküvő előtt, alatt és után. 

- A Kobrák ráteszik a kezüket egy adag adódokumentumra, amikből egyértelmű, hogy a 

Kathorc család komoly mértékben – még a Hierevárosban elfogadott mértéken is túl – 

sikkaszt a királyi adóbefizetésekből. 

Amennyiben a játékosok a Kobrák oldalán lépnek be a játékba, úgy Torniant fogják helyettesíteni 

és az általa kijelölt célokat véghezvinni, mivel Torniant obrati feljebbvalói berendelték Obratba, 

hogy felelősségre vonják (erről természetesen a JK-k nem tudnak) a szervezet látszólagos ifini 

hanyatlása miatt. A vele való limitált kommunikáció a KM hatásköre. 

Az Abbitlánc bankház ármánykodása 
Khadaharah régivágású üzletember, nem bízza a véletlenre bevételei maximalizálását. Az olaj- és 

illóolaj-kereskedelmi egyezkedés utánra felbéreli embereit, hogy végezzenek a Kathorc 

családfővel és a potenciális szemtanúkkal, mert tudja, hogy Kathorc fia ugyan eszes, de a 

kardforgatáshoz jobban ért, mint az üzlethez, így sürgetheti a Kathorc család pénzkifizetéseit. 

Az Abbitlánc hitelvita 
Ez a szál akkor következik be, ha az esküvő nem jött létre, mivel nincs elég biztosított fedezet a 

hitelek visszafizetésére. Ez csak akkor oldható fel, ha az Abbitlánc bankház üzleti részesedést 

szerez a Kathorc vagy Tran üzletekből. 

Mellékesemények 

Az idézés 
A holdfogyatkozáskor, tehát az esküvő éjszakáján a Kékbors Őrlői rendház tagjai egy különleges 

eseményre készülnek. A holdak egyedi pozíciója, az Antiss és a manaháló az élet energiáinak egy 

különleges együttállását biztosítja az éjszaka folyamán, amely rendkívüli alkalmat ad a szektának 

egy jelentős mágikus idézéshez. A rendház tagjai Borostyánszem Udhyát tervezik megidézni az 

éjszaka folyamán, a rend egyes tagjait átitató vérmágia segítségével. Az idézés a rendház egyik 

titkos vermében fog zajlani. Az egyórás rituálé során vérelementálként megidézik Udhya 
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szellemét, aki megerősíti őket a hitükben és sugallatokon keresztüli instrukciókkal látja el 

leányait. A sugallatok során két fontos pontra tér ki:  

1. Lanirla Gran Grattan rendtársuknak Ifin révbárójával való frigye. 
2. Udhya 24 évvel későbbi érkezése.  

A tébolyult varázslónő 
Ovel Lissa ifini varázslónő az elmúlt hónap során a Kobrák egyik titkos tömlöcében raboskodott. 

Mivel a Kobráknak nem tetsző tevékenységet folytatott a különböző gyógyitalainak az 

árusításával, így egyszerűen elfogták és tömlöcbe vetették. Azt tervezik, hogy eladják egy hajóra 

rabszolgának. Segélykérése a frakcióktól függetlenül a játékosokhoz fog eljutni. Különleges 

képességei közé tartozik a démonológia, de természetesen ért minden más varázslópraktikához 

is. Kiszabadítása hasznos segítség lehet a játékosoknak bizonyos szálak felgöngyölítésében, 

amennyiben igénylik. Az egyetlen hátulütője a dolognak, hogy évtizedekkel ezelőtt elvesztett fiát 

a feketemágia minden általa kiaknázható módján megpróbálta visszahozni az élők sorába, amely 

megviselte elméjét. Az időnként visszatérő küldetéstudata rögeszmévé vált, így kérései nem 

minden esetben teljesíthetők. Segítségéért cserébe olyan dolgokat kér, amelyek súrolhatják a 

józan ész határát, pl.: egy halott 5 éves forma gyerek testének beszerzését. Amennyiben valami 

megmagyarázhatatlan oknál fogva Ella Durorannal hozná össze a sors, úgy ezen a szálon sok 

közös témájuk lehetne. 

A kristálynyakék 
Ella Duroran Ersiussal történt házasságkötésükkör Ersius édesanyájától megkapta ajándékba a 

nemzedékeken át Tran feleségeken keresztül örökített értékes családi nyakéket. A válás után Ella 

a nyakéket megtartotta, hogy szükség esetén pénzzé tegye. A nyakék a Kathorc rezidencián lévő 

hálószobájában található, egy lakattal elzárt ládában. A ládában tárolja naplóját, amiben sok 

hasztalan információ mellett bevallja, hogy Mor és Cyr első gyerekének születése után meg akarja 

mérgezni Cyrt, hogy ne emlékeztesse többé volt férjére. A mérget már megvette egy Kobrától. 

- Ersius megbíz pár embert, hogy jussanak be a Kathorc villában Ella szobájába és 

kutassanak a nyakék után. 

- Ha nem a játékosokon múlik a dolog, akkor a Kobrák hozzájutnak az információhoz és 

maguknak akarják az értékes nyakéket. 

Alvilági arénaviadal 
Az arénaviadal amellett, hogy mindennapos kereseti lehetőséget biztosít a jól fogadóknak, 

komoly presztízsértéket hordoz az alvilági klánok számára. A negyedévente megrendezésre 
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kerülő 12 mérkőzéses torna épp a kalandmodul ideje alatt zajlik. A modul napjai alatt minden 8 

órában (24 órás napok) egy gyakorlatilag mindig halállal végződő tornaviadal zajlik.  

A Kobráknak és a Kathorc családnak is titkon részt vesz egy fizetett gladiátora. A viadalhelyszín 

remek teret biztosít a Torniannal való kapcsolatfelvételre. 

Az aréna a Hiereváros egy használatlan ciszternájában van berendezve, a legismertebb bejárat a 

Bárdok Ivójában a Hiereváros dél-nyugati részében található. 

Az Érintetlenek  
Az Érintetlenek a Nagykirály szolgálatában álló boszorkánymester rend, amelyet a különböző 

boszorkányszekták felszámolására hoztak létre. Az Érintetlenek már régóta figyelik a Kékbors 

Őrlői rendházat. A boszorkánymester szektának több embere is van a városi kincstár 

adófelügyelői között, akik közül az egyiknek feltűnt, hogy a rendház pénzügyei nincsenek 

arányban az illóolajokból érkező bevétellel. Röviddel ezután elkezdték figyelni a szállított árukat 

és kiszimatolták, hogy boszorkánygyertyák is kerültek az északra induló rakományok közé. 

Az Érintetlenek szinte minden esetben univerzális ellenséget jelentenek a kalandmodul frakciói 

számára: 

- A Kékbors Őrlőire boszorkányper, kivégzés és vagyonelkobzás vár, ha kiderül róluk, hogy 

az Éjanyák követői. 

- A Kathorc és Tran családnak amellett, hogy az előző pont miatt a gyerekek elvesztését 

kockáztatják, a hajózási engedélyeiket is bevonhatják, továbbá teljes inkvizíciós 

nyomozás áldozatai lehetnek. 

- Az Abbitlánc bankház kényelmetlen helyzetbe kerülhet, ha az inkvizíció felelősségre 

vonja, hogy a pénzbevételei különféle boszorkányrendekből erednek. 

- Az Érintetlenek hozzájutottak a Kobrák egyik üzenetéhez, amelyben a Torniant Ersius 

védelmére kérik fel. Ezzel a Kobrák elleni uralkodói ellenszenv tovább nőhet, amely 

komoly károkat okozhat a rendnek. 

- Amennyiben Cyr és Tran házassága létrejött és elszabadult a lélekrabló, úgy 

szövetségesként is funkcionálhatnak. 

Az Érintetlenek az esküvő előtti napokban elrabolták a Kékbors Őrlői egyik leányát, Lyát, és az 

inkvizíció melegágyán kezelték. Miután kiszedtek belőle a modul eseményeit tetszőlegesen 

érdekesen befolyásoló információkat, a lány megszökik. Lya a kínzások után az esküvő alatt 

vonszolja magát vissza a rendházba, teljesen megtörten és zavarodottan.  

A KM-re van bízva, hogy milyen infókat szedtek ki belőle, és hogy az Érintetlenek miként és mikor 

kívánnak további lépéseket megtenni.  

- Lehet, hogy csak folytatják a Kékbors Őrlőitől induló hálózat feltérképezését. 
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- Lehet, hogy embereikkel megjelennek és bizonyítékok után kutatnak. 

- Lehet, hogy üzletet ajánlanak valamelyik félnek a Kékbors Őrlői felszámolása érdekében. 

A hamisító 
Csupán egyetlen ember él a Hierevárosban, aki képes a királyi adópecsétek hamisítására, ő pedig 

az erioni tolvajbáró Gar Hestigon apja, Gar Impius. Pár éve költözött Ifinbe – távoli barátja Kor 

Ardar meghívása után –, és évi 1-2 megrendelésből él. A Kathorc család bérelte fel legutóbb 

munkára, amikor is egy királyi felhatalmazást rendeltek tőle, ami szerint a vámraktárból a 

Kathorc ezüstékszereket az Aranyszigetre szállíthassanak. Természetesen az ezüstkészlet sose 

ért az Aranyszigetre, hanem rövid úton a tadzehi kikötőben landolt, ahol a Kathorc családnak 

ugyancsak van birtoka. Gar Impius komoly szolgálatot tehet minden fél számára a történetben, 

amennyiben szükség van rá. 

Veszély a szeszfőzdében 
A figyelmeztetés jegyében Tornian megbízza a Kígyószeműeket (vagy Tran, vagy Hak a 

játékosokat), hogy pirítsanak egy kicsit Khadaharah orra alá a szeszfőzde felgyújtásával. Tornian 

ezzel nyomatékosítani akarja tárgyalási pozícióját Khadaharahhal szemben. 

Helyszínek 

Ifin 
Abaszisz fővárosa, az Otlokirok uralta Ifin tartomány székhelye is egyben. Nevét – az alapítók téli 

kikötője révén – az aszisz parázstartó szóból kapta. Az ötszázezres főváros (más források 

háromnegyedmillióra teszik népességét) ad otthont az ifini hadiakadémiának és egyetemnek is. 

A kyr időkben Anashur néven Freiglund tartomány jelentős városa volt, míg a crantai időkben 

Tkargan városa állt helyén. Eredeti neve „Az obaszok vára, melyet Otlokir hódított meg a nyári 

hadjárat végén”, mely később „gesz gatoni fin”-re, majd Ifinre rövidült. Sziklás dombokkal 

körülvett, jól védhető kikötő-öböllel rendelkezik. Falai alatt ömlik a tengerbe a Khallinde folyó. A 

Psz. 3690-es évek végén hét városnegyede van – bár negyedeit és azok határait a nagykirályok 

gyakran változtatják. Ezek a Palotanegyed, a Várnegyed, az Abbitnegyed, az Óváros, a 

Kalmárnegyed, a Vasnegyed és az Őrnegyed. 

(Forrás: Rúna, IV/1, Abaszisz, 22/2/1; Szürkecsuklyás, Északfölde; Acél és oroszlán, 9/1; Abaszisz, 

Ynev.hu) 
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Kékbors Őrlői Rendház 
A rendház Óifinben, a Nagy Arénától délre található. A kúria egy tisztes méretű ligetest körülölelő 

két szintes épület. Egykor egy ifini nemes család rezidenciája volt, akik az évszázad dereka táján 

utód nélkül kihaltak. A falak fagerendákkal erősített kőből épültek, a tetőszerkezet évszázados 

gerendáin pedig fapalák védik az épületet az esőzésektől. Az épület belső oldalán körben a kertre 

nyitott folyosó található. Az épületet körülölelő fedett kertet gyógynövények növesztésére 

használják, a ligetest pedig leginkább a kereskedőkocsik tárolására, olykor a rendházi 

mulatságok kiszolgálására. A kertben található két ivókút is. 

Az alsó szinteken különböző műhelyszobák találhatók, ahol a növények szárítása, őrlése és 

sajtolása folyik. Az őrlőmalmokat öszvérek forgatják.  
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A felső szinteken találhatók a rend tagjainak, 

napszámosainak szobái, illetve vendégszobák. A 

felső szinten ezen kívül van pár tárgyalószoba is, 

amelyek legtöbbjét raktárnak használják. 

A kertből nyílik egy lejárat a pincékhez, ahol a 

boroshordók mellett erjesztett növényeket is 

tárolnak. Ugyanitt található az élésraktár, ahonnan 

egy emelőakna nyílik a felsőbb szintre, ahol fel és le 

lehet juttatni az éppen szükséges dolgokat. 

Az élésraktárban egy zárt kút is található, amelyben 

nem víz, hanem egy létra található. A létra a földalatti 

kazamatákhoz vezet. Az egykoron búvóhelyként 

használt járatokat és termeket a varázsgyertyák 

készítése és tárolása mellett a szekta rituáléihoz 

használják. 

Pince: Élelmiszerraktár: egyetlen, nagy helyiség, több helyen erős tartófalak nyúlnak be. Nagy 

polcok, hordók, számtalan láda. Tiszta és száraz hely, az ide vezető ajtó és lépcső nagyon jól 

szigetel. Az egyik nagy szekrény mögött  

Földszint: 

1-2: Őrlőhelyek, nagy oszlopokkal és malomkövekkel, amiket szamarak húznak. Döngölt föld 

padló van, illetve nagy polcokon tárolják az őrlésre kész anyagokat. 

3: Döngölt föld előtér, ahonnan lépcső vezet az emeletre. 

4: Kövezett elő- és kiállítótér: a falakon kárpitok, előttük asztalok és polcok, rajtuk a rendház 

szinte teljes termékpalettája. Néhány dokumentum is található a falakon, bekeretezve. 

5: Kerengőfolyosó, ami a belső kertre néz. Az épületbe négy külön ajtón lehet bejutni (kettő az 

előterekbe, egy az egyik őrlőbe, és egy a főfolyosóra visz). A dupla szárnyú, főfolyosóra nyíló ajtó 

az udvarról nem látható, egy, a rendház címerével díszített falszakasz takarja el. 

6: Főfolyosó, innen nyílik a számos ajtó a belső helyiségekbe. Kőpadlója van. 

7: Raktárhelyiség: ládák, polcok. Némi élelmiszer, szerszámok és szárítás alatt álló anyagok (pl. 

levendula vagy mákvirág) vannak itt. 

8: Földszinti élésraktár, innen egy csörlős étellifttel (11-es szám) fel lehet küldeni az élelmiszert 

az étkezőbe. 

9: Konyha és előkészítő, nagy asztalokkal. 

10a: Keverő terem, ahol a rend őrségéből is vannak. Itt készülnek a drágább szerek. 

Kékbors Őrlői Rendház - pince 
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10b: Zárt keverő terem, ahol a titkos szerek készülnek. Szinte mindig zárt ajtók mögött 

dolgoznak, az őrök erre is figyelnek. 

12: Keverő terem, az átlagos szereknek. 

13: Csomagoló terem, itt porciózzák és csomagolják az adagokat. 

 
Kékbors Őrlői Rendház – földszint 

Emelet: 

1: Raktárhelyiség, sok ládával és polccal. 

2: Tárgyalóhelyiség, hat fő számára 

3: Volt tárgyalóhelyiség, a megnövekedett termelésnek hála azonban már ez is sokkal inkább 

raktár. Egy óra alatt tárgyaláshoz szabaddá tehető. 

4: Raktár és kis tárgyaló, szükség esetére. 

5: Előterek – ide érkeznek fel a lépcsők. Néhány nagy polc, fali dísz, kép található csak itt. 

6: A szolgák és az alacsony rendű tagok szállásai. 

7: Étkező és alkalmanként tárgyaló-szavazóterem, nagy asztallal, sok székkel. 

8: A rend magasabb rangú tagjainak lakószobái 

9: A rend vezetőjének lakószobája. 
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10: Körfolyosó. Az udvar felé nyitott, csak derékmagasságig van fal, felette hatalmas boltívek. 

Meglehetősen szeles. 

11: Étellift 

 
Kékbors Őrlői Rendház - emelet 

 
Kékbors Őrlői Rendház áldozóhely 
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Kathorc Család rezidenciája 
A Kathorc rezidencia a Hiereváros egy magaslatán helyezkedik el, ahonnan csodaszép kilátás 

tárul a az ifini öbölre és a Palotanegyedre is. A rezidencia három szintes, melynek a tetején egy 

tetőparkot építettek, amelyben a fényűzés jegyében szökőkutak is találhatóak. A kert a házhoz 

hasonlóan ugyancsak három különböző szinten terül el, amelyek között kőlépcsők vezetnek át. A 

ház legalsó szintjén található a galéria, ahol Mor a régiséggyűjteményét tartja, a Kathorc 

testőrség szállásai és a cselédek szállása. A középső szinten vannak a tárgyalótermek és a 

vendégszobák. A felső szinten a teraszokkal tagolt bálterem és a család személyes szobái (itt 

található Ella Duroran személyes szobája is). A felső szintről több lépcső is nyílik a tetőtérbe, ahol 

egy valódi paradicsomnak beillő szuke stílusú szökőkutakkal díszített kert van kiépítve. 

A ház minden része folyamatos karbantartást igényel, ezt szinte a hét minden órájában végzik. 

Az esküvőt természetesen a tetőtéri parkban kívánják tartani, majd amint besötétedik a 

bálteremben tervezik ellátni a vendégeket. 

 

Földszint: 

1: Bejárat, széles lépcsősorral és ládákba ültetett cserjékkel. A lépcsők tetejéről csodás kilátás 

nyílik a városra. 

2: Hall: innen vezet az emeletre a páros lépcsősor. Számos oszlop is tartja a következő szintet, 

ezek előtt szobrok, illetve teljes vértezetek díszítik a helyiséget. 

3: A családfő gyűjteménye. Iratok, könyvek, festmények, használati tárgyak, szobrok, fegyverek 

és vértek – minden, amit Hak Kathorc az évek alatt felhalmozott. 

4: Folyosó a testőrség lakórészéhez. 

5: Fürdőhelyek. 

6: Illemhelyek. 

7: A testőrség szállókörlete. Nyolc emeletes ágy, melyet váltva használnak. 

8: Előtér a szolgák lakrészéhez, sok súlyos bútorral, melyeken már látszik a kor. 

9: Konyha, nagy pultokkal, polcokkal és asztallal. Itt készítik az ételt az egész háznak, az esküvő 

alatt is. Egy kahrei mester keze munkáját dicséri az emelőszerkezet, amivel a felsőbb szintekre 

lehet juttatni az ételt minden megerőltetés nélkül. 

10: Szolgálók szállásai. 

11: Fő szolgálók szállásai. 
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Kathorc rezidencia - földszint 

 

Első emelet: 

1: Tágas lépcsőfeljáró, ahová és ahonnan a lépcsők vezetnek a földszintre, illetve a második 

emeletre. 

2: Nagy étkezők egy központi és több szélre tolt hatalmas asztallal, és számos ősöreg szekrénnyel. 

3: Dolgozó- és tárgyalószoba, Mor Kathorc használja főként. 

4: Nagyszoba – a családi könyvtár egésze itt található három méter magas polcokon – nagyjából 

ezer kötet, és háromszor ennyi egyéb dokumentum. Egy nagy tervezőasztal, de még egy 

dohányzóasztal hozzá tartozó kanapékkal is helyet kapott itt. 

5: A legszebb vendégszoba – illusztris terasszal. A legrangosabb vendégeknek fenntartva. 

6: Egyszerű vendégszoba, négy ággyal. Ha esetleg zsoldosokkal vagy kalandozókkal 

dolgoztatnak, őket szokták ide elszállásolni. 

7: Egyszerű vendégszoba, egy nagy ággyal. 

8: Szép vendégszoba, saját épített fürdőkáddal. 
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Kathorc rezidencia - 1. emelet 

 

Második emelet: 

1: Nagy bálterem, ide érkeznek a lépcsők az alsóbb szintről. A falakon kárpitok, zászlók és 

festmények, a falak tövében több helyütt friss ételtől roskadozó asztalok vagy kényelmes 

kanapék kaptak helyet. 

2: Emeleti étkező és tárgyaló. 

3: Ella dolgozószobája. 

4: Raktár- és mellékhelyiség. 

5: Miriann szobája 

6: Mor Kathorc szobája. 

7: Hak és Ella lakosztálya, saját terasszal. A teraszról fel lehet jutni a tetőszintre. 

T: Teraszok. Egy egységnyi lépcső nagyjából egy lábnyi szintkülönbséget takar. 
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Kathorc rezidencia - 2. emelet 
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Tetőszint:  

A nullával jelölt számok a második emelet teraszait jelölik. Onnantól kezdve a számok növekvő 

sorrendben a különböző szinteket jelentik – a 2-es a legalacsonyabb a tetőszintek közül, 

mintegy 4 lábbal a nullás szint felett. A 3-as további egy-másfél, míg a 4-es annál is egy-másfél 

lábbal magasabban van. A lépcsők irányára a számozás alapján lehet következtetni. "s"-sel a 

szökőkutakat, "sz"-szel a székeket, "p"-vel a pulpitus került megjelölésre.  

 

 
Kathorc rezidencia - tető 
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Kobrafészek, avagy a Nagy Tengeri Kígyó vendégház 
A Nagy Tengeri Kígyó a város egyik legveszélyesebbnek tartott vendégháza. Általában csak 

átutazók és matrózok használják, akik olykor mit sem sejtenek arról, hogy ez a hely a hierevárosi 

Kobrák fészke. Annak ellenére, hogy ez a legveszélyesebbnek tartott vendégház, valószínűleg az 

itt megszállók vannak a legnagyobb biztonságban, hiszen a Kobrák ellenségei kétszer is 

meggondolják, hogy ezen a helyen csináljanak balhét. A házigazdáknak pedig általában 

fontosabb feladatokkal vannak elfoglalva, mint a matrózok fosztogatása.  

Ezen a helyen van berendezve Rukh 

Áfiumbarlangja, amit meglepő módon az 

ifini városőrség tagjai is örömmel 

látogatnak. A vendégház szolgáltatásai közé 

tartozik a szerencsejáték és bordélyház. A 

szemfülesebb utazóknak feltűnhet, hogy a 

bordélyház hölgyei olykor megfordulnak 

tehetősebb vendégek után kutatva a bárdok 

ivójában is. A bordélyház lányai ifin 

leghíresebb putájának Arissa Craknak 

tartoznak beszámolóval. 

A vendégház külön szobákat, földalatti 

helyiségeket és járatokat tart föl a Kobrák számára. 

 

Fogadós: Ras Errargar, a sápadtképű 

Személyzet: Többnyire a kígyószeműek épp sérült, vagy nem megbízatásban lévő tagjai 

Érdekesebb vendégek: Armar Vyrt, Tran hajójának elsőtisztje;  

Nevesített átutazók: Ras Dalon ifini bádogárus;  

Érdekesebb ételek: kígyóbőr rántotta, lóhurkás krumplifőzelék 

Konfliktusok:  

l Elissa, a bordélyház egyik ittas lánya meggyanúsítja az egyik játékost, hogy nem fizetett 

neki az előző éjszaka és meg is verte. 

l A Kobrák épp behoznak valakit egy zsákban és az egyik szoba felé viszik. Néhány vendég 

zavarodott lesz. 

l Késpárbaj két vendég között. 
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Földszint: 

1: Ivó – középen nagy pulttal, ahonnan egy ajtó vezet a raktárba-konyhába. Az egyik fal mentén 

sörpadok, egyébként székek és asztalok. Az épület két pontján is fel lehet jutni az emeletre, az 

egyiken a pincébe is. Innen nyílik a szerencsejáték-helyiség, ami előtt mindig kidobó ül, illetve 

Rukh Áfiumbarlangjának ajtaja is. 

2: Konyha, illetve raktár – rengeteg ital, sok láda, benne felszolgálni való egyszerűbb ételekkel, de 

van egy tűzhely is a módosabb vendégek esetére.  

3: "Bűnbarlang" – 3+2 játékasztalos terem, a hátsó rész elfüggönyözhető privát eseményekhez. A 

Kobrák gyakran itt isznak. 

4: Rukh Áfiumbarlangja – hatalmas polcok, rajtuk számolatlan üvegcse és tégely, és egy óriási pult 

mögött Rukh szolgálja ki a betérőket. Gyakorlatilag olyan, mint egy rendes üzlet, csak éppen a 

nagy épület részeként. A szoba egyik felében babzsákokon lehet élvezni az ópiumpipákat. 

 
Kobrafészek - földszint 
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Emelet: 
1 Normál előtér – fotelekkel, székekkel, asztalokkal a közösségi dolgokhoz, illetve a csendes 
étkezéshez. 
2: A bordély előtere – hatalmas brokátfüggönyök választják el a normál szállásoktól, és mindig 
van itt egy-két markos kidobóember. Középen kanapék és dohányzóasztal, melynek környékén a 
szabad lányok pihennek. Kellemes illat, levendula és vaníliás dohány keveréke lengi be a helyet. 
3: Egyszerű, kétágyas szobák. Áruk 7 réz éjszakánként. 
4: Egyszerű, háromágyas szobák. Áruk 11 réz éjszakánként. 
5: Tágas kétágyas szoba. 12 réz. 
6: Dupla ágyas, baldachinos szoba a luxus kedvelőinek. Kicsi, de nagyon kényelmes. 25 réz/éj. 
7: "Dolgozószobák" – hatalmas, széles ágyakkal, rengeteg párnával. A betérő minden kényelmet 
megkap. Csak lányokkal együtt bérelhető, úgy azonban akár egész éjszakára. A lányok ára 25 
réztől 3 ezüstig terjed, egész éjszakára ennek négyszerese az ár. Minden szobában kis 
mosdódézsa található. 
8: Luxus lakosztály, bársonyborításos, hatalmas ággyal és párnákkal, remekül hangszigetelt 
falakkal, saját fürdődézsával. Ára két arany egy éjszakára, azonban két-három lány is választható 
hozzá. 

 
Kobrafészek - emelet 
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Pince: 

1: Borospince, a falon mintegy háromszáz palackkal, illetve féltucat hordóval. Hátrébb újabb 

polcok, főként lekvárral, tartós élelmiszerekkel (pl. szalonna, sajt, kolbász). 

2: Privát szállás a kobráknak – négy emeletes ágy és egy asztal, valamint pár fiókos szekrény 

minden berendezés. Puritán, de csendes és praktikus, pl. gyógyulni vágyóknak. 

3: Nagy hátsó pince: padlótól plafonig nyújtózó óriás szekrényekkel és polcokkal, rajtuk 

mindenfélével, hatalmas, még a nagykirály pecsétjét hordozó ládáktól elkezdve a 

szekérkerekeken és nyergeken át a városőr-egyenruhákon keresztül a porcelánedényekig 

minden található itt. A Kobrák raktárnak használják, könnyen összeszedhető jó pár arany érték 

innen. 

4: Kínzókamra: a nagy hátsó pincéből tekervényes úton elérhető süllyesztett helyiség, ahonnan 

gyakorlatilag semmilyen zaj nem szűrődik ki. Számtalan kínzóeszköz, és egy komplett kínpad 

található itt.  

5: A borospincéből egy hatalmas szekrényen keresztül lehet ebbe az előtérbe jutni (titkosajtó-

keresés -25%). Innen egy vasalt, rendkívül masszív ajtón (zárnyitás -35%) lehet átjutni a belső 

helyiségbe.  

6: Belső helyiség, ahol fegyvereket tárolnak, illetve ahonnan egy lépcső vezet lefelé. A helyiséghez 

a kocsmárosnak és a Kobrák vezetőinek van kulcsa. 

 
Kobrafészek - pince 
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Tolvajtanya, csatorna-menedék: 

L1-L2-L3: Lejáratok a csatornaszintre. Az L1 közvetlenül lentre visz, egy kis sikátorból, a csatorna 

ezen szakaszáról nyílik az egyetlen nyilvános ajtó a fészekbe. Az L2-ből egy vasráccsal elzárt 

részre juthatunk, innen a csatorna közelíthető meg. Az L3 a Nagy Tengeri Kígyó vendégházból 

nyílik. 

1: Csatornarendszer. A T1-T2 két titkosajtó (felfedezés, zárnyitás -20%). A csatornában patkányok, 

és bokáig érő víz. 

2: Fogadóterem – dohányzóasztallal, kanapéval, egyszerű berendezésekkel. 

3: Beengedőterem – innen lehet csak bejutni a belső részekre, mindenkit alaposan megmotoznak, 

illetve ajánlólevél vagy Kobra-tetoválás szükséges. Mindig van itt legalább két őr. 

4: Szállókörletek, néhány egyszerű priccsel. Akár két tucat ember is elalhat idelenn szükség 

esetén. 

5: Étkező és tárgyalóterem, egy grandiózus asztallal, melybe Ifin térképét faragták értő kezek. 

6: A klánfőnök tárgyalóterme és irodája. 

7: A klánfőnök szálláshelye. Rejtekajtó vezet ki innen a csatornarendszerbe, vész esetére. 

8: Kincstár – az értékes holmiknak, fegyvereknek és pénznek. Az itt található vagyon összértéke 

meghaladja az ötszáz aranyat. A nyitásához kettős kulcs kell, mely a klánvezérnél és a klán 

kincstárnokánál van. 

9A-9B-9C: Gyakorlópályák – csapdák, rejtekajtók, ügyességi és erőnléti akadályok, illetve vívó- és 

öklözőbábuk, célpontok. A 9C helyiségbe lehet lejutni a vendégházból, az ajtó erről az oldalról 

tökéletesen belesimul a falba. Aki onnan érkezik, jó, ha ismeri az akadálypályát, mert könnyen 

kellemetlen meglepetésben lehet része. 

 
Kobrafészek - Tolvajtanya 
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Két testvér fogadó 
Az ifini két testvér fogadó a hierevárosi átlagpolgár mindennapos megállóhelye. A fogadó 

Tugodror Gorran és Berlon (ikrek) tulajdonában van. Egykor 

tengerész életet éltek, majd egy szerencsétlen hajótörés után egy 

lakatlan szigetre sodródtak, 

ahol a több hónapos 

megpróbáltatás után a 

Kathorc család egyik hajója 

talált rájuk. A szigetet egykor 

kalózok használhatták kincseik elrejtésére, az ikrek 

megtalálták a kincs lerakatot, megegyeztek Hakkal, 

majd később a kincsek segítségével megnyitották ifini 

fogadójukat. Mai napig tartanak attól, hogy a 

kalózkirály, vagy annak szelleme visszatér és kincsét 

követeli, de amíg az a nap eljön, addig vidáman vezetik a 

fogadójukat. 

A fogadó egy kőből és fából épített 4 szintes épület. A 

földszinten az ivó és az étterem található, a további 3 szinten pedig szobákat adnak ki. A szobák 

híres kalózhajó-kapitányokról vannak elnevezve. 

 

Fogadós: Tugodror Gorran és Tugodror Berlon 

Személyzet: Aleana, Renee, Cassa 

Érdekesebb vendégek: Armar Vyrt, Tran hajójának elsőtisztje; Lor Oman, Kathorc testőrség 

egyik tagja 

Nevesített átutazók: Ras Dalon ifini bádogárus; Dera Randel ószeres ifini kereskedő, Nafragal 

Mabal ifini bárd nő, hastáncos 

Érdekesebb ételek: krokodil pite, kecskesajtos marhanyelv 

Konfliktusok:  

l Amennyiben a kalandozók betérnek ide, úgy a részeg bárdnő erőszakoskodással 

gyanúsíthatja meg őket 

l Az Árnyakban Surranók tolvajklán egy női tagja megpróbálja kizsebelni őket, ha nem 

sikerül, akkor meggyanúsítja őket erőszakoskodással és segítségért kiált. 
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Remeterák taverna 
A Remeterák több, mint 100 éves, a Hiereváros egyik legnagyobb fogadója. Ha Torozonnak 

Ifinben lenne a fogadója, akkor a Remeterák lenne az. A Remeterák 

a kalandozók, az alvilág, a megbízások és munkát keresők bölcsője. 

Olykor még a helyi tolvajklánok is toboroznak itt embereket 

maguknak. A fogadóban aranyszabály, hogy konfliktus csak 

fegyveres ellenfelek között lehetséges, ez sokat segít, hiszen a 

városőrség kiérkezésekor, általában már csak az egyik fél képes 

beszámolni a történtekről.  

A környék magaslatára tisztán kőből épített fogadónak gyönyörű 

rózsaablakai vannak, akárcsak Krad templomainak. A fogadó 

főterme egy igazi csarnok, vastag fapadokkal. A fogadó szellőzése 

nem teljesen jó, így a belmagasság ellenére majdnem mindig 

szemcsípő füst van benn. Az erkélyéről szép kilátás tárul az öbölre. 

A hideg kőfalak címerekkel, freskószőnyegekkel és pajzsokkal díszítettek. 
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Fogadós: Vernon Ragor 

Személyzet: Seyla, Ascel, Otekar, Kos 

Érdekesebb vendégek: Kobrák emberei; Venor Etton ifini gladiátor bajnok; a Grothaur udvari 

ork kalandozócsapat; Loan Dina egy félelf szajha 

Nevesített átutazók: Dera Randel ószeres ifini kereskedő, Dulan Hawud déli bárd 

Érdekesebb ételek: édeskrumpli pajzs, toroni sült goblinfül falatok 

Konfliktusok:  

l A játékosok a személyzet egyik tagjának nem tetszenek, ezért megkérik őket, hogy üljenek 

át rosszabb asztalhoz és rosszabb minőségű italt kapnak, mint kérnek. 

l Moraginan Belis, egy helyi csirkefogó megpróbálja felbérelni a játékosokat személyes 

védelmére, hogy este el tudjon menni az Amarnat arénába biztonságban. Ha sikerül 

meggyőznie őket, akkor titkon az egyik JK-t benevezi a küzdelembe. (a helyszíni 

visszalépést az aréna súlyosan megtorolja.) 

l Tőrpárbaj tör ki két bajvívó között. A vesztes meghal. 

Abbitlánc bankház 
Az Abbitlánc bankház az ifini fényűzés mintapéldája. Az ibarai homokszínű oszlopokkal tagolt, 

hatalmas belmagasságú épület belső terében egy mágikus rajzolatokkal megtámogatott oázist 

alakítottak ki. Az épületen belül dzsad sátrak vannak selyemből, ahol a hitelkérők intézhetik 

ügyeiket. A selyem sátrak mindegyikére egy-egy, a nagyobb ibarai városokra jellemző motívum 

van festve. A bankház talaja az ibarából szállított puha és ragyogó homokkal van felszórva, 

amelyre csak mezítláb léphetnek az emberek. A bankházat az átutazók és tengerészek is szívesen 

látogatják, már csak az összkép miatt is. A bankházban üzemel a város egyik leghíresebb 

dohányboltja, ahol a vásárlók az üzlet megkötése előtt ki is próbálhatják a füveket. A bankház 

kincsestárja egy földalatti szinten található, a bankházat Khadaharah dzsad tradicionális 

öltözékbe bújtatott emberei védik. 

A bankházvezetőnek és lányának a szobái a főépület egyik tornyában találhatók. A többi torony 

szobája az ügyintézőké és a katonáké. 

Földszint: 

1: Feljáró a bankházvezető és lánya szobájához. 

2: Feljáró a főkönyvelő szobájához. 

3: Feljáró a főértékesítő szobájához. 

4: Feljáró a dohányboltos szobájához. 

5: Tágas üzletkötői sátrak, kényelmes párnákkal, vízipipával. 

6: A fő üzletkötő sátra – kiemelt ügyfelek számára. A többinél is nagyobb, díszesebb. 
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7: A dohányárus sátra, legalább százféle különböző, kipróbálható pipadohánnyal. 

8: Belső oázis – ibarából ideszállított finom szemű homokkal, fotelekkel és asztalokkal a fák 

árnyékában. A várakozó vendégek kiemelt kényelméről legyezős, és citrusos frissítő italokat 

felszolgáló szolgálók gondoskodnak. 

9: Lejárat az alagsorba, a kincstárhoz. Idefent is őrzik. 

 
Abbitlánc Bankház - földszint 

1. Emelet: 

1: A bankház vezetőjének szobája. Díszes, ámde praktikus, eredeti dzsad és dzsenn bútorokkal 

van berendezve. 

2: A főkönyvelő és a főértékesítő szobája. Előbbi egyszerű, praktikus szoba, utóbbi telis-tele van 

drága, hivalkodó bútorokkal. 

3: A dohányárus szobája. 

4: Pártázatos kerengő, a belső kertbe és a városra is jól rálátni. A bankháznak ez kölcsönözi 

kifejezetten erődszerű megjelenését. 
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Abbitlánc Bankház - 1. emelet 
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2. Emelet: 

1: Mailea Kumar, a bankházvezető lányának szobája. Hatalmas ágy, bársonytakaróval, meseszép 

képek, aranyozott bútorok jellemzik a helyiséget. 

2: Raktárak és irattárak. 

 
Abbitlánc Bankház - 2. emelet 
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Pince: 

1: Őrszoba, hatalmas, masszív vasrácsokkal. Csak a fegyvereket letéve lehet tovább haladni. 

2: Kincstár előtér – azon kliensek számára, akiknek saját, egyszerűen elérhető lerakatra van 

szüksége, itt van tíz széf elhelyezve. 

3: Privát cellák – Rangos kuncsaftok bérelhetik, mindig pontosan meghatározott időszakra, 

amely legfeljebb két hét lehet. 

4: Nagy széfterem – ajtaja tíz hüvelyk vastag, abbitacél ötvözet, ellenáll a legkeményebb 

kalapácsütéseknek is. A rendkívül bonyolult zár (zárnyitás -75%) kulcsa mindig Khadaharah 

Kumar nyakában lóg. 

5: Az őrök étkezője, közösségi tere 

6: Őrszobák, összesen tizenkét őr számára. 

 
Abbitlánc Bankház - pince 
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Tébolyult varázslónő háza 
Ovel Lissa, a varázslónő háza Hiereváros nyugati csücskében található. A ház egy 2 emeletes U 

alakú kőből emelt kúria. Az falak közrefognak egy kis kertet, amelyben egy szökőkút található. A 

szökőkútban egy 6 éves forma gyerek önti láthatóan arany 

serlegből a vizet. (A serleg mágikus 

rajzolatokkal védett. Villámkitörést 

okoz, ha valaki megpróbálja ellopni.)  

Az alsó szinten a fogadóterem mellett 

3-3 helyiség található, ez a a felső 

szinten 4-3 arányban oszlik meg. A 

helyiségek belmagassága nagy, 

freskókkal díszített. A házban 10 vadászkutya is lakik, akiket a 

komornyik (a goblin Kancsal Targ) nevel. A varázslónő gyógynövények 

és varázsitalok készítéséből él. Mivel a varázslónőt a Kobrák elfogták egy 

hónapja Kancsal Targ eltékozolta az ételkészleteket és jól felhízott. Már hiányzik neki Ovel, és 

hamarosan be is jelenti eltűnését. 

Alvilági piac 
Az alvilági piac Hiereváros piacának része, viszont a kényesebb részekhez való bejutáshoz kicsit 

kérdezősködni és természetesen jattolni kell. A legtöbb árus állandó hellyel, vagy pulttal 

rendelkezik, illetve a piac külső területén külhoni szekérárusok is vannak, ezekkel mindaddig 

nincs gondja a helyieknek, amíg nem megy a helyi üzlet rovására. 
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Amarnat alvilági aréna  
Az Amarnat alvilági aréna egy ékes példája annak, hogy hogyan lehet valaki egy egyszerű 

zsilipkezelőből Ifin egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb polgára. Amikor Ifint délnyugati 

irányba bővítették, ahol a mai Hiereváros lejtőkkel és magaslatokkal tagolt területe van, a 

városbővítők gondosan tervezett ciszternahálózatot terveztek a bővülő város csatornarendszere 

mellé. A ciszternahálózat hatalmas termeket köt össze, amelyet ivóvízzel töltenek fel, a termeket 

csatornák és zsilipek kötik össze. Utóbbinak fontos szerepe, ha valaki megmérgezné a vizet, 

akkor le lehessen zárni, majd engedni a különböző tárolókat. A hálózat pontos térképe, a VII. 

Zászlóháború során a P.sz. 2400-as években megsemmisült. A városvezetés a ciszternák 

fenntartását kiszervezte közvetlen rendelkezése alól, azoknak a családoknak, akik mindig is ezek 

fenntartásából éltek. Kor Ardar, egykori – talán a valaha élt legrafináltabb – zsilipmester, 

észrevétlenül képes volt leengedni egy teljes ciszternát (ez persze hónapok kemény munkájába 

került), ami ciszternát később egy alvilági aréna kiépítéséhez használt. Nem kellett sok idő ahhoz, 

hogy az arénaviadalok városában a leleményessége gazdagsággal jutalmazza meg, ami később a 

vesztéhez is vezetett, de ez egy másik történet. Az aréna szép számmal vonzotta az alvilági 

érdeklődőket és befektetőkből sem volt hiány. Ez volt a szülőpáholya az Amarnat 

gladiátoriskolának, ahol a legjobb gladiátorok mindmáig az alvilági arénából kerülnek ki.  
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Bárdok Ivója 

A Bárdok Ivója egykoron egy kis aréna volt a város délnyugati 

kapujánál található téren, ám a zsúfoltság, majd a város 

nagyobb arénáinak minőségibb gladiátorfelhozatala miatt 

csődbe ment. Rulper Namon, északi kalandozó bárd, miután 

Erionban Torozonnál megcsinálta a szerencséjét ifini útja 

alatt lecsapott az épületre és minden pénzét belefektette. A 

kör alapú épületegyüttes kilátótereit elbontatta. Középen a 

csillagos égre nyitott, illetve esőzés esetén a széltől már 

falakkal védett, a Nagy Ács Manufaktúra segítségével 

vitorlavászonból kihúzható óriássátort építtetett. Ez az ivó a 

bárdok paradicsoma. Nem telik el olyan este, hogy ne lenne 

egy bárdverseny, vagy éppen valamelyik paraván mögött ne 

pengetné húrjait egy átutazó zenész, vagy éppen bárd. A 

fogadót a mai napig Rulper vezeti, akinek segítői egytől egyig 

a város talán legjobban képzett kurtizánjai.  

A fogadóban nem lehet egész éjszakára szobát bérelni, viszont pár órás elfoglaltsághoz minden 

gond nélkül vannak tökéletes zugok. 

 

Nevesített átutazók: Dulan Hawud déli bárd; Olofran Edvin az ilanori bárdtestvériség egyik 

kémje 

Érdekesebb ételek: őzmáj bundában, guarrás kukoricaleves 

Konfliktusok:  

l Az egyik vendéget zöld fullánkkal mérgezték meg és nem sokkal a játékosok érkezése után 

meghal. 

l Valaki ráhívja a játékosokra a városőrséget, hogy balhéra készülnek. 
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Nem Játékos Karakterek 

Ersius Tran - Toroni családfő - ember, kasztnélküli 

Külső jegyek:  
Ötvenes éveiben járó, elég vékony, cserzett bőrű, 

kénsárga szemű fickó, láthatóan folyik benne némi 

kyr vér.  

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Céltudatos, makacs, kitartó 

A Tran-család feje, a termelést és a kereskedelmet mai 

napig ő tartja a kezében. Ugyan benne van már a 

korban (53), de jóval idősebbnek is tűnik – hála a 

különböző mérgezéseknek, ajzószereknek.  

Tharr-hívő.  

Színesítés: Egyszer majdnem belehalt egy Atlender-féle 

szúrásába. Azóta még alváshoz sem veszi le a családi örökség 

amulettet (ami óvja a mérgektől). Napszemű – angyalkönny 

függő. 

 

Főértékek: 
Szépség 9 

Intelligencia 16 

Éberség/Észlelés 14 

 

Ép: 8 Fp: 35 Ψp: 16  

AME: 36(30 SP) MME: 33(30 SP) Méregellenállás: 8 (3 AMU) 

 

Harcértékek: Nem fog harcolni a játékosokkal. Ha igen, nem ellenfél nekik (20/40/95). 

 

Képzettség Fok 
Szakma - botanikus, méregkeverés, herbalizmus Mf 

Pszi (3. szint) Af 

Politika/diplomácia, Jog/törvénykezés Af 
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Értékbecslés Mf 

Beszélt nyelvek Fok 
Toroni Af, 5 

Közös, Aszisz Af, 4 

 

Felszerelés, vagyon 
Méregtől óvó amulet (95 Mp, +3), 5 arany és 15 ezüst készpénz, nagyító 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“A családunk generációkon át dolgozott azon, hogy javaink a Császár földjén táplálják a jövőnk csíráit.” 

“20%? Ezt a sértést meg sem hallottam...” 

“Előbb, vagy utóbb, de szembe kell néznünk tetteink következményeivel.” 

Dogar Cyus - A lélekgyűjtő - 5. szintű toroni Spiretor (9. szintű boszorkánymester) 

Külső jegyek:  
Korai negyvenes éveiben jár, de kinézete másról tanúskodik. Az életen 

át tartó praktikái miatt, elvesztette mindkét lábát és jobb karját. Bal 

karja külső rétegei már mumifikálódtak. Arca csontig száradt mély, 

fekete és kérges mintázatú barázdákkal tagozott, ajkai 

hajszálvékonyak. Szemgolyói fakósárgán ülnek éles pofacsontja felett. 

Hangja rekedt és lassú. Egy tolókocsiban ül. Ersius emberei segítenek 

neki és vigyáznak rá. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Halál) Intelligens, elmélyülő, félelmet keltő 

Példaértékű boszorkánymesteri kutatómunkát végzett egész életében, amely spiretorrá válása 

után hozta meg élete igazi gyümölcseit. Egyedi tetoválásai és kísérleteinek eredményei részévé 

váltak a különböző toroni boszorkánymester klánok spiretor tanainak. A szakterületén egy igazi 

legendává vált, a császári Boszorkánymesterek kegyeltjeinek listájára is felkerült. Munkája és 

elkötelezettsége komoly ráhatással van minden lélekgyűjtőre.  

Tharr hívő. 

Színesítés: Képes a látótávolságon belül lévők lelkéhez csatornát nyitni és beszélni velük. 

Élete során több nagy tudású barátjának és ellenségének a lelkét magába börtönözte és megtörte. 

 

 

Főértékek: 
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Intelligencia 15 

Akaraterő 19 

Asztrál 18 

 

Ép: 8 Fp: 77 Ψp: 20 (össz 42) Mp: 63 

AME: 50 (42 SP) MME: 73 (42 SP, 22 DP) Méregellenállás: 5 

 

Harcértékek: Nem fog közelharcba keveredni, gyakorlatilag esélye sincs 

 

Képzettség  Fok 
Lélektan, Pszi, Méregkeverés, Alkímia Mf 

Mágiaismeret (Nekromancia) Mf 

… és a kasztnál leírt többi képzettség... 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Toroni Af,5 

Közös, Aszisz  Af,4 

 

Felszerelés, vagyon 
... 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“A befogadott és megtört lelkekből formáltam… Pont olyan könyörtelenre, ahogy Tran kívánta.” 

“A mágia sokat kivett belőlem, lelkem egy szegletét is kitépte.” 

“Ha általa halok meg, lelkem eggyéválhat majd vele.” 
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Ella Duroran - Ersius első felesége, Hak Kathorc felesége - ember, kasztnélküli 

Külső jegyek: 
Korai 50-es éveiben járó teltkarcsú hosszúhajú ősz asszony. 

Bőrének száraz barázdáit és hegeit vastag sminkkel próbálja 

eltüntetni, amelyet mély bíborvörös rúzsa teszi különösen 

feltűnővé. Imádja az ékszereket, ezt a beteges vonzódást 

legjobban a bőrébe ágyazott kristálygyöngyök fejezik ki. 

Ruháit kizárólag a legjobb minőségű bíbor és lila színekből 

válogatja. Hangja megnyugtató és bizalomgerjesztően puha. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Alattomos, makacs 

Az egykor boldog toroni családanyából, a kalandmodul 

hátterében ismertetett okok miatt egy megkeseredett 

öregasszony lett, akit csak a fia jóléte és az előélete során 

őrlődő bosszú hajt. 

Tharr hitvilág tisztelete.  

 

Színesítés: A saját gyerekén kívül utál minden gyereket. A játékosok egyikében meglátja felnőtt fiát, ezért 

kedves lesz vele. 

Myssia ellentéte, féltékeny rá adottságai miatt, de ezt titkolja. 

 

Főértékek: 
Szépség 8 

Intelligencia 12 

 

Ép: 5 Fp: 17 

AME: 23(22 SP) MME: 25(22 SP) Méregellenállás: 3 

 

Harcértékek: nem fog harcolni, legfeljebb meglepetésből ölni, ha biztos a dolgában. 

 

Képzettség  Fok 
Értékbecslés  Mf 

Pénzügyek/birtokigazgatás Af 
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Beszélt nyelvek Fok 
Aszisz, Toroni, Közös Af,5 

 

Felszerelés, vagyon 
Ékszerek 5 aranyértékben rajta. A Kathorc családi kasszához is hozzáfér. 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Mindig is tartoztam apádnak, de eljött az idő, hogy kiegyenlítsem a számlám.” 

“Ki ez a pondró? Az efféle csőcseléknek a földeken a helye.” 

“Fiam, a szerelem olyan, mint a láva: tombolva tör utat magának, majd a tenger mélyén talál menedéket.” 

Myssia Rantar - Ersius második felesége, Cyr anyja - ember, kasztnélküli 

Külső jegyek: 
Kései 40-es éveiben járó toroni asszony. Alakja formásan telt, 

melyet rendszerint sötét türkiz színű ruhákkal emel ki. A 

vállán hópárduc bundát visel. Ékszereire tradicionális toroni 

vonások jellemzőek. Haja ősz, amelyet mindig más 

tökéletesen fonott kontyokban hord. Arca és bőrének 

tisztasága és puhasága tükrözik a kyr családi vérvonalát. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Kedves, előzékeny, intelligens 

Myssia egy nagymúltú toroni jogász család gyermekeként 

nőtt fel. A jogi pályát ugyan elkezdte, de igazi érdeklődését a 

sebgyógyításban tudta kivirágoztatni, ezért később a családja 

támogatásával szakmát váltott. A gyógynövények iránti 

szeretete vezette Tranhoz, akivel azóta is boldog és 

tradicionális eszméket követő házasságban él és segíti a 

családi üzlet virágoztatását. 

Tharr hívő.  

 

Színesítés: Mivel ritkán utazik Toronon kívülre, ezért minden alkalmat megragad, hogy meglátogasson egy 

helyi gyógyfüvest. 

Imádja a predoci borokat, különösen, ha dzsad pipadohányt is szívhat mellé. 
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Főértékek: 
Szépség 11 

Intelligencia 15 

Asztrál 16 

 

Ép: 7 Fp: 22 Ψp: 1(7)  

AME: 37 (25 SP, 6 DP...) MME: 29 (25 SP) Méregellenállás :5 

 

Képzettség    Fok 
Jog/törvénykezés (toron), Pénzügyek/birtokigazgatás Af 

Herbalizmus, Méregkeverés   Af 

Méregsemlegesítés, sebgyógyítás  Mf 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Toroni Mf 

Közös, Aszisz Af,4 

 

Felszerelés, vagyon 
Ruhái 1 arany értéket képviselnek. Mindig van nála egy azonnali hatású altatóméreggel kezelt 

hajtű. 

 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Lányunk hite őseink iránt egy olyan kincs, amit sose kérhettünk, kedvesem, mégis megkaptuk. Mi vagyunk 

a legszerencsésebb szülők.” 

“Senkinek nem engedem, hogy bántsa az én rózsámat.” 

“Hihetetlen, hogy mennyire otrombák ezek az ifiniek.” 
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Hak Denigon Kathorc - Kathorc családfő - ember, kasztnélküli 

Külső jegyek: 
Nagy hasú és tokájú fickó, vastag prémbundás 

kabáttal, és olyan ruházattal, mely a lehető legjobban 

elrejti hájas testét. Gyakran köhögés kínozza. 

Mondandóját mindig meggondolja, mormog-

csámcsog is, mielőtt lassan elmondaná, amit 

kigondolt. Ez ismeretlenek számára elég idegesítő is 

lehet. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Jellem) Amilyen csúf külsejű és gyenge fizikumú, 

éppolyan nagy lángelme. Pénzügyi ismeretein túl 

remekül elboldogul a történelem és a legendák 

területén is.  

Vallás: a pénz csillogásában hisz csak. 

Színesítés: régiséggyűjtő. Már-már betegesen vonzódik a 

jelentéssel bíró tárgyakhoz, történelmi ereklyékhez. Ifini 

galériájában megtalálhatók: az el sobirai emír 

beiktatásakor viselt turbánja, Ó-Pyarronból megmentett az Északi-Ynevet vizsgáló kódexek egy sora, a X. 

százlóháborúból származó fegyverek egy sora, szuke kerámiák, egy elfendeli tőr. 

 

Főértékek: 
Állóképesség 7 

Egészség 8 

Intelligencia 16 

Éberség/Észlelés 14 

 

Ép: 7 Fp: 25  

AME: 23(22 SP) MME: 25(22 SP) Méregellenállás: 4 (számtalan mérgezéstől) 

 

Harcértékek: nem harcol, tudja, hogy lassú és gyenge. Ellenben jó stratéga. 

 

Képzettség  Fok 



 
56 

Értékbecslés, Pénzügyek/Birtokigazgatás Mf 

Történelemismeret, Legendaismeret Mf 

Hadvezetés  Af 

Ősi nyelvek: Kyr, Crantai, Godoni Af 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Aszisz, Közös Af,5 

Toroni Af,3 

 

Felszerelés, vagyon 
Kathorc család teljes erőforrása és vagyona felett rendelkezik. 

 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“A hajóim uralják a kereskedelem tengerét.” 

“Egy mindenkinek jól tejelő alku ellen senkinek nem lehet kifogása.” 

“Vágjátok el a torkát és vessétek a testét a disznóknak, hadd hízzanak.” 

“Ha meghívtad, ne légy biztos benne, hogy nem ölni jön.”  - toroni közmondás 

Miriann Kathorc - Hak fattyú gyermeke - 1. szintű bárd 

Külső jegyek: Korai húszas éveiben járó, karcsú és 

macskamozgású nő. Kedveli a testhez tapadó kivert bőr 

merevítésű ruhákat, ami kiemeli az alakját és könnyű 

mozgást biztosít. Nyíltan hordja fegyvereit, amelyet egy 

az apjától kapott abbit tőr és egy karikás ostor alkot. 

Homlokdíszt is hord, ami lefogja a haját, és ha kell 

fojtóhurokként is tudja használni.  

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Káosz) Alattomos, számító, kéjelgő, önhitt 

Miriann anyját sosem ismerhette, születése után pár 

hónappal, ma sem ismert okok miatt meghalt. Hak 

ekkor Ella véleménye ellenére magához vette és Morral 

együtt nevelték tovább. Mivel Ella nem tekintette valódi 

gyerekének, ezért az apás leány egy igazi bajkeverővé 
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vált. Az ifini Kápráztatók bárdiskolában tanult, ahol összejött a mesterével, aki pár hete 

tisztázatlan körülmények között eltűnt. 

Morgena hívő.  

Színesítés: Imádja a ujja köré csavarni a férfiakat.  

Tudja, ha már apjának nem lehet gyereke és ő az egyetlen élő leszármazott, akkor ő örököl.  

Minden gátlástalanság nélkül ígérget olyan dolgokat, akár mások nevében is, amiket nem tud betartani. 

Szeretőit gyakorta bedrogozza és javaikat, vagy annak öröklését a nevére íratja. 

 

Főértékek: 
Gyorsaság 16 

Ügyesség 15 

Szépség 14 

Intelligencia 13 

Akaraterő 12 

Asztrál 12 

 

Ép: 9 Fp: 23  Ψp: 7 Mp: 3 

AME: 9(7 SP) MME: 9(7 SP) Méregellenállás: 3 

 

Harcértékek: tőr  ostor  
KÉ 33(10)  26(3) 

TÉ 43(8)  41(6) 

VÉ 92(2)  90(0) 

Sebzés k6+*  k2** 

Tám/kör 1  2 

*méreg: Toroni pokol (5. Szint, azonnali, közepes ideig. Émelygés/2k10 Fp) 

** Sikeres támadás esetén az áldozat VÉ-je 15-tel csökken! (rátekeredik) 

Képzettség Fok 
Hátbaszúrás Af 

… és a bárd kasztnál leírtak 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Aszisz Af,5 

Közös  Af,4 

Toroni Af,2 
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Felszerelés, vagyon 
Szeretőitől örökölt, kapott, vagy kizsarolt pénzekből, már több, mint 50 aranya van. 

 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Testvérem rossz helyen hordja az agyát. Ez vezet majd a végzetéhez. A családi öröklés pedig engem illet.” 

“Ifin az én városom, nem engedem, hogy a toroni kígyónyelvűek osszák a lapokat.” 

“Apám, hallgass rám! A testvérem a vesztébe rohan ezzel az eljegyzéssel!” 

Mor Denigon Kathorc - Cyr aszisz vőlegénye - 3. szintű harcos 

Külső jegyek: 
Magas, vékony, de izmos harcos. Büszkén viseli a bőrén 

a hegeket, beleértve az arcán is, amelyet egy tolvajbáró 

ejtett rajta. Haját összefonva hordja, arcán rövid és 

igényes szakállat visel. Kedveli a hosszú bőr mellényeket, 

amelyet csatos bőrszíjjal köt magára, hogy kedvenc 

fegyverét a családi címerrel díszített másfélkezes kardját 

tartsa. Tekintete bizalmat és bizakodást áraszt. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Hősies, álmodozó, kitartó 

Mort apja legjobb emberei tanították a fegyverforgatásra 

egészen kis kora óta. Rengeteg időt töltött 

mostohatestvérével, Miriannal, akire igazi testvérként 

tekint. Mor mindig az igazság bajnokának tartotta 

magát, ezért is vált vezetőjévé az apja által fizetett 

testőrségnek, amely különböző szervezetek védelmét, események és áruk szállításának 

biztosítását látja el ifin városában. Szerelmét mindennél előbbre helyezi és kitart mellette. 

Komolyan veszi a személyes teret, ezért sosem áskálódik Cyr magánügyeiben, mint pl. a 

rendházának a vezetése. 

 

Vallás: Kyel hitű, de Cyr hatására Weila felé kacsingat 

Színesítés: Szeret szerepelni és szónokolni. Sérelmeit gyakran elfolytja, amely néha idegessé teszi. Egyszer 

konfliktusba keveredett egy, a Kobráknak dolgozó Tharr pappal, azóta is tart, hogy pap bosszút forral ellene. 

Főértékek: 
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Erő 15 

Gyorsaság 13 

Ügyesség 14 

Állóképesség 12 

Egészség 11 

Szépség 12 

Intelligencia 13 

Akaraterő 13 

Asztrál 16 

Éberség/Észlelés 17 

 

Ép:8 Fp:40 

AME:28(22 SP) MME:25(22 SP) Méregellenállás:1 

 

Harcértékek: mestermunka másfélkezes kard  
KÉ 36(6+5) 

TÉ 81(18+10) 

VÉ 137(17+10) 

Sebzés 2k6(+3, ha két kézre fogja) 

Tám/kör 1 

 

Képzettség Fok 
Másfélkezes kard Mf 

Hadvezetés Af 

Vallásismeret (Kyr) Af 

Beszélt nyelvek Fok 
Aszisz Af,5 

Közös  Af,4 

Toroni Af,1 

 

Felszerelés, vagyon 
Mestermunka másfélkezes kard, családi örökség (+2 KÉ, +5 TÉ/VÉ) 

 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Számunkra nincs lehetetlen szerelmem.” 
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“A kardforgatást apám gladiátoraitól tanultam. Nincs olyan penge, amely fogná a testem.” 

“Első gyermekünk apám után kell elneveznünk!” 

Cyr Tran - Ersius és Myssia lánya - 4. szintű boszorkány 

Külső jegyek: 
Húszas évei derekán járó toroni lány, haja fehér, amelynek 

árnyalata egyértelműen tükrözi a kyr felmenőket. Bőre puha 

és szikrázóan sima, izmai szálkásak és komoly 

edzésháttérről tanúskodnak. Gusztusos sminket hord 

magán, ajkát rendszerint sötétebb színekkel kezeli. Kedveli 

a magas csizmákat és a feszülős bőr ruhákat. Ékszerként egy 

ezüst veretes övet hord, amelyben kékszínű kristályok 

találhatóak. Oldalán egy hosszú, tökéletesen egyenesre 

kovácsolt abbit tőr lóg. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Elszánt, kíváncsiskodó, céltudatos 

Tran már korán megérezte Cyr kereskedői vénáját, ezért 

már kiskora óta a legjobb toroni iskolákban taníttatta, majd 

Északfölde legjobb egyetemein töltött 1-1 hónapot. Első 

kiküldetését, ahol valódi pénzek fölött rendelkezett, már 20-

as évei előtt megkapta Ifinbe. Sikereit apja mélyebb 

bizalommal és több önállósággal jutalmazta, amely később 

az önmaga erejéből kiépített Kékbors Őrlői Rendház megteremtésében virágzott ki, amely során 

beavatott boszorkánnyá is vált.  A rend védelmét ellátó Morba szeretett bele, a szerelemtől az 

apjától megtudott laza rokoni szál, és intelmek se tántorították el. 

 

Morgena vallású.  

Színesítés: Az öve mágikus tárgy, amely Morgenához való közelségét fejezi ki, ám erről csak hozzáértők 

tudhatnak. 

 

Főértékek: 
Egészség 12 

Szépség 15 

Intelligencia 16 
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Akaraterő 15 

Ép:x Fp:27 Ψp:23 Mp:32 

AME:29(23 SP) MME:28(23 SP) Méregellenállás:2 

Harcértékek: tőr/dobótőr  
KÉ 16(10) 

TÉ 29(8/11) 

VÉ 90 (2/0) 

Sebzés k6+* 

Tám/kör 1 

*-méreg: Fekete végzet (4. Szintű, izomrsz., gyors (k6 kör), Halál/Bénultság k6x10 percig) 

 

Képzettség  Fok 
Etikett (toroni és aszisz) Af 

Vallásismeret (Kyr – Morgena) Af 

Méregkeverés/semlegesítás Mf 

Kötelékből szabadulás Af 

És a kasztnál leírt egyebek... 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Toroni, Aszisz Af,5 

Közös, Erv Af,4 

 

Felszerelés, vagyon 
Tőr, 4 dobótőr, tégelyben 6 adag fekete végzet – fekete, zselészerű fegyverméreg, adagja 11 

arany. Két hajtűje, és kihúzható övcsatja is használható mérgezéshez. 

 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Az úrihölgy akkor felére csökkenti a szállított áruk számát… Egy hétnél tovább se húzza ki az üzleted a mi 

olajunk nélkül.” 

“Uram, engedje meg, hogy körbekalauzoljam a rendházunk privát galériájában.” 

“A Syrcum ifini szentélyének újabb teret nyertünk most. Most fokuszáljunk a következő lépésre.” 

 

Kedvelt varázslatok: 
Retesz, Csapdakeresés, Tűzbogarak, Kígyóvarázs, és érzelemkeltő varázslatok 
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Khadaharah Kumar - Az Abbitlánc bankház üzletkötője - dzsad, 3. szintű harcos 

Külső jegyek: 
Testes dzsad, kopasz fejjel és mélyfekete 

szakállal. Óriás fehér fogai elfeledhetetlenné 

teszik mosolyát. Arcán jól látszódnak az idő 

és sivatagi por okozta ráncok, amelyet majd 

60 év vésett rá. Kiemelkedő minőségű kaftánt 

hord, amelynek fejkötőjében aranyozott 

hernyóselyem szálak is megtalálhatók. 

Oldalán egy tradicionális ékszerekkel 

díszített dzsad handzsárt hord, amelyet 

ugyan tud forgatni, de szinte sose kell 

használnia privát testőrségének 

köszönhetően. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Ravasz, bölcselkedő, könyörtelen 

 

Khadaharah az Al Abadanából költözött 

északra, hogy befektesse a vagyont, amit keze 

bekoszolásával szerzett az Abadanai emírtől, 

amíg testőrségében dolgozott. Többször nevet változtatott, szakállat növesztett és türelmesen 

várta amíg az emír megtér Galradzsához, hogy elkezdhesse kiépíteni saját kis birodalmát 

Ifinben. A mintegy 30 évvel ezelőtti városbővítési hullámkor pont kapóra jött északra 

csempészett vagyona, amit a nagy haszonnal megtérülő, nagy ácsmanufaktúra finanszírozásába 

fektetett be. Khadaharahtől nem áll távol a zsarolás, fenyegetés és megfélemlítés sem. Emberein 

és kapcsolatain keresztül mindig megbizonyosodott róla, hogy a bankház fedezete alatt álló 

ingatlan és ingóságok komolyabb örökösödési viták nélkül szálljanak az Abbitlánc bankházra. 

Kiemelkedően tehetséges az üzletkötésben. 

 

Galradzsa hívő.  

Színesítés: Khadaharah szeszfőzde. Khadaharah tulajdonában van a város egyik szeszfőzdéje, ahol 

krumpliból és nádból készítenek fűszeres erős italokat. A király által kivetett adók miatt a szeszfőzde az arra 

érdemes helyeknek gyógyvízként értékesíti az italokat, hogy minden fél jobban járjon. 
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Főértékek: 
Gyorsaság 10 

Intelligencia 15 

Éberség/Észlelés 12 

 

Ép:11 Fp:36   

AME:13(10 AMU) MME:10(10 AMU) Méregellenállás:4 

 

Harcértékek: handzsár  
KÉ 18(6) 

TÉ 48(14) 

VÉ 117(15) 

Sebzés k6+3 

Tám/kör 1 

 

Képzettség Fok 
Jog/Törvénykezés, Politika/diplomácia Mf 

Értékbecslés, Szakma-ékszerés Af 

Mellébeszélés, Hamisítás Af 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös, Dzsad Mf 

Aszisz  Af,4 

 

Felszerelés, vagyon 
Mindig hord magánál legalább húsz arany értékű drágakövet, főleg bevarrt zsebekben. Sok 

nyakláncot hord, ezek közül egy Érzelmek Amulettje (+10 AME, 80 Mp) és egy Tudatvédő Gyűrű 

(+10 MME, 95 Mp). 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“A lányom születése előtt még elfogadtam volna ezt az ajánlatot, de meg kell teremtenem az alapot a 
túléléshez.” 
“Ismét késtek a fizetéssel? Kilakoltatás és birtokelkobzás, négyes cikkely! ..és győződj meg róla, hogy nem 
jönnek vissza soha többé reklamálni.” 
“A felét most, a felét miután átvettük letétbe a szerződéskötéshez szükséges értékeket.” 
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“Az ibarai dohányfű illata mindig mámoros borzongással tölt el.” 

Mailea Kumar - A Türkiz kobra szeretője - dzsad, hastáncos 

Külső jegyek:  
Magas, vékony, korai húszas éveiben járó dzsad lány sötétbarna 

mandulaszemekkel. Öltözéke a legújabb dzsad uralkodói divatot 

követi, minden ruhadarabja az ifini szabóművészet mestermunkája, 

amelyet természetesen apja bankháza finanszíroz. Karján 

aranyveretes ékszereket hord. Tekintete az ibarai dűnék fölött felkelő 

nap tüzét kelti a férfiemberben. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) Mailea korán elvesztette édesanyját, így a folyamatosan az 

üzlettel elfoglalt apja és fizetett dzsad cselédek nevelték. Már 

kiskorától kezdve szerelmes volt a táncba, amelyet mesteri szintre 

fejlesztett és Ifin egyik leghíresebb helyi hastáncosává és tanárává 

vált. Gyakorta érkeznek átutazó bárdok és kalandozónők, hogy 

tanulhassanak tőle. Tiszteli a céltudatos és határozott férfiakat, így 

ajándékozta el szívét a Türkiz Kobrának. A tánc mellett komoly 

ambíciói vannak a családi bankház ügyes-bajos dolgaiban való 

besegítésben, ezért elkezdte a gazdasági ismeretek tanulását az ifini 

egyetemen. Az az álma, hogy szerelmével ellátogasson az Ibarába. 

 

Dzsah hívő.  

Színesítés: Mailea Hiereváros egyik leghíresebb hastáncosa. Az idei évben kivétel nélkül minden este saját 

bemutatóval lépett fel a Bárdok Ivójában. 

 

Főértékek: 
Ügyesség 14 

Szépség 18 

Intelligencia 11 

Asztrál 14 

Éberség/Észlelés 13 

 

Ép:4 Fp:12 
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AME:9(5 AMU) MME:11(10 AMU) Méregellenállás:0 

 

Harcértékek: Nem tud, és nem is akar harcolni, bár van egy dísz-dzsambiája 

(harcértékei vele :5/10/75) 

 

Képzettség Fok 
Éneklés, Tánc Mf 

Értékbecslés Af 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Dzsad, közös Af,5 

Aszisz Af,4 

 

Felszerelés, vagyon 
Temérdek hastáncékszer, apja kifogyhatatlan támogatása. Apjától kapott két ékszert, ezek közül 

egy Érzelmek Nyaklánca (+5 AME, 65 Mp) és egy Tudatvédő Fülbevalópár (+10 MME, 95 Mp). 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Egy igazi férfi nem kérdez, csak megteszi és elveszi, amit akar.” 

“Apám, elvégzem az egyemet, hogy méltó szereplője lehessek a családi üzletnek!” 

“Megboldogult anyám szerint az ibara északi csillaga vagyok. Mit gondolsz, így van?” 
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Tornian Rukh - A Türkiz Kobra, a hierevárosi kobrák tolvajbárója - 6./6. Szintű 

ember boszorkánymester/fejvadász 

Külső jegyek: 
Magas, szálkás testalkatú toroni férfiember. Arcvonásai 

és ősz haja kyr felmenőkről tanúskodik. Arca 

vágáshegekkel tarkított, fülei nagyok és ezüst fülbevalók 

díszítik. Bal szeme kissé aszimmetrikusan kisebb a 

jobbhoz képest, amely tekintetét érdekesebbé teszi. 

Teste és nyaka tetoválásokkal tarkított. Az éjfekete, 

hosszú ruhák viseletét kedveli, amelyek jól elrejtik 

fegyvereit. Olykor viseli kobralenyomatú türkiz 

pecsétgyűrűjét. 

 

Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Halál) A csapongó, hirtelen vérmérsékletű, 

számító Tornian Shinhinben született generációkra 

visszanyúló tolvajcsaládból. Őt nem az utca nevelte azzá, 

ami lett, hanem a legjobb Kobra fejvadászok és boszorkánymesterek emberöltőkön át gyűjtött 

tudása. Akcióiról mind fejvadászként, mint boszorkánymesterként ódákat zengenek a klánon 

belül. Leginkább északon tevékenykedett, a Tiadlanban és Niarében üzemelő Kobra sejtek 

kiépítésében tett szerepvállalásáért megkapta az ifini Hiereváros felügyeletét. Ifinben a nevéhez 

köthető az utcagyerekekből álló Kigyószeműeknek nevezett besúgóhálózat kiépítése. Ugyancsak 

Tornianhoz köthető a Kobrák ifini szövetsége a Smaragdszeműek nevű boszorkánymester 

renddel, akiket Yamir Wenegas, a Smaragd Kobra vezet. 

 

Vallás.  

Színesítés: Rukh egy legálisan üzemelő Áfium-barlangot is vezet, amelyet gyakran keresnek fel matrózok és 

átutazók. 

Láthatóan költekezik, hogy titkon úgy állítsa be magát és klánját, hogy gyengül a pozíciójuk. Így próbál 

rátalálni a lázadó láncszemekre, hogy elégtételt vehessen a tiszteletleneken mind anyagilag, mind 

erkölcsileg.  

 

Főértékek: 
Erő 14 
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Gyorsaság 16 

Ügyesség 16 

Állóképesség 16 

Egészség 14 

Szépség 11 

Intelligencia 16 

Éberség/Észlelés 17 

 

Ép:10 Fp:76 Ψp:10(25) Mp:42 

AME:27(25 SP) MME:43(25 SP, 15 DP) Méregellenállás:4 

 

Harcértékek: tőrkard (63 Mp) dobótőr  
KÉ 50(9+2+5) 44(10) 

TÉ 87(12+5+10) 71(11) 

VÉ 138(14+5+10) 109(0) 

Sebzés k6+2+1+3 k6+3 

Tám/kör 3 3+2 

 

Képzettség Fok 
Tőrkard Mf 

Zsonglőrködés Mf 

Mászás 85 (35) % 

... és a két kasztnál leírtak 

 
Beszélt nyelvek Fok 
Aszisz, Közös Af,5 

Toroni  Af,3 

 

Felszerelés, vagyon 
Rúnákkal ékített, míves tőrkard, 6 dobótőr, mászókesztyű, kobralenyomatú pecsétgyűrű, 

néhány arany készpénz 
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Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Még sosem találkoztam olyan emberrel, akinek lassan és hazug mód járt a nyelve mielőtt a penge túl mélyre 

vágott volna a gyomrában.” 

“Ifint egy Kobrának kell uralnia, hogy Shinhin újra büszke lehessen.” 

“A Család megköveteli a fegyelmet és az összetartozást. Ha kell, akkor csak a síron túl.” 

“Úgy érzem megvan benned az elszántság és a tehetség. Vajon megvan a türelem is?” 

 

Kedvelt varázslatok: 
Villámpenge, bagolyszem, idegroncsolás, méreg átadása (ha őt mérgezik meg) 

Univerzális NJK-k 

Nevek: Frang Kor, Tugon Voldas, Terveil Des, Yavarn Lonathur, Gir Rierin, Karanigon Alwir, 

Mor Kyrn, Kos Var, Tolcad Domorr, Gervel Crand, Ras Arengor, Tolan Arc 

 

Városőrség  
Osztagparancsnok nevek: Nafran Rad, Duril Hieris. 

Osztagparancsnokok: KÉ: 26 TÉ: 69 VÉ: 1110; Hosszúkard: k10, Láncing SFÉ: 2, ÉP: 

8, FP: 32 

Városőrség nevek: Gert Ostara, Cerldon Aldon, Hossadda Nar, Moert Nam 

Városőrök: KÉ: 24 TÉ: 65 VÉ: 106; Hosszúkard: k10, Láncing SFÉ: 2, ÉP: 6, FP: 28 

 
Matrózok, fejvadászok, különlegesen képzett testőrök  
KÉ: 27 TÉ: 69 VÉ: 108; Rövid kard: 1k6+1, Tőr: k6+1, ÉP: 5, FP: 30 

KÉ: 31 TÉ: 69 VÉ: 115; Másfélkezes kard: 2k6+1, Tőr: k6+1, ÉP: 6, FP: 28 

KÉ: 31 TÉ: 74 VÉ: 121; Fejvadász kard: k6+2, Tőr: k6+2, ÉP: 10, FP: 46 

Utcaiak 

 
Zsufur, az utcalány 

 
Karvil, a jós 

 
Girli, a disznóárus 

 
Aren, a tolvaj 

 
Loang, a bölcs 

 
Sud, a papírárus 
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Szószedet 

Amarnath’racyah - Kyr (kyr) 

Méltatlan halál. Olyan, felszólításra elkövetett öngyilkosság, amely a vétkes halála ellenére sem 

védi meg annak becsületét. Rítusa még a kyr partraszállás idejéből ered, az anyrok büntették így 

Cranta pártjára álló szolgáikat. A bűnösnek az ormótlan sanqua-tőrrel kell felmetszenie gyomrát. 

Az eljárás a badr’cyahhal ellentétben lassú és fájdalmas, elkövetői olykor napokig szenvedtek, 

mire belehaltak sérülésükbe. A tőrbe plántált mágia tehetetlenségre kárhoztatta őket, nehogy 

önkezükkel könnyítsék meg halálukat. Toronban manapság nagyon ritkán szabják ki. 

(Boszorkányhadúr, 12/4) 

 

Astesi Gyülekezet - Aszisz (asz) 
A Quiron-tenger déli partján tevékenykedő, ősi lupár és dolamin családokat tömörítő, ifini 

központú titkos testvériség, ami pókként hálózza be a Dél-Quironeia partvidékét. Tagjai számos 

területen tevékenykednek, főleg kereskedelmi és politikai téren segítik egymást hatalmuk és 

befolyásuk növelése érdekében, emellett ügyelnek vérük tisztaságára is. A gyülekezet vezetője és 

alapítója az ifini Orn Moern ház, aki a régóta a család birtokában lévő negyedkori kasisha 

hatalmát használja a szövetség összekovácsolására, egybetartására és megsegítésére. A tagjai őt 

imádják, szabadságot nyerve így a hetedkori istenek alól, és az többször segíti őket 

varázshatalmával. Tagjai csak olyan családok lehetnek, akik ügyelnek ősi lupár vagy dolamin 

vérük tisztaságára és a kasisha befolyása alá kerülnek, melynek kegyeit a mindenkori Orn Moern 

családfő adja át az áldást keresőknek. A titkos szervezet számos, nagy hatalmú házat tömörít, 

mint amilyen az Oremer ház, a Gayru ház, a Burmar ház, és az Uruyn ház, vagy a vezető Orn 

Moern ház. 

(Ifini éjszakák 1, 14, 254-256; Ifini éjszakák 2, 321/4) 

 
Család - Toroni (tor) 
A Kobrák nevű tolvajklán egymás között használt – és közkeletű – elnevezése. 

(1TK, 44/2/4) 

 

Éjanyák - Aszisz (asz) 
A Berkano védnöksége alá tartozó asszonyrendek közül a legjelentősebbnek tartott szervezet. 

Nővérei nagy gyakorlattal rendelkeznek az antissjárás és a vérmágia terén. Rendjük annak 

köszönhetően, hogy beavatott tagjaik mellett számtalan világi nővért is a soraikba fogadnak, 

szerte a Quiron-tenger déli partján megvetette a lábát. Legjelentősebb feladatuknak Morgena 
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visszatértének előkészítését tartják, ezért a várakozás idejét gondos tervezéssel és nagy hatalmú 

szövetségesek felkutatásával töltik. Nagyasszonya a Psz. 3690-es évek végén Lanirla Gran 

Grattan, Ifin révbárójának hitvese. Már több száz éve tevékenykednek Ifinben. Bár II. Dinas Dul 

Gardak a fogadalmas egyházak közé emelte Berkanót, ők mégis az árnyékok között maradtak, és 

a háttérbe húzódva próbálják érdekeiket érvényesíteni. Az egykori ősanyák Ifinben élő 

leszármazottai, legyenek férfiak vagy nők, mindannyian engedelmeskednek a vérükbe örökített 

mágiának, éppúgy, mintha csókkal vagy mágiával láncolták volna őket maguk mellé. Akad 

közöttük koldus, tengerész, katona, nemes és rabszolga. Legtöbbjük nem is sejti, milyen örökség 

kering ereiben, míg valamelyik szólító, a rend belső körének vérmágiához értő beavatottja fel 

nem ébreszti és szolgálatba nem állítják őket. 

(Ifini éjszakák 2, 323/2; Ifini éjszakák 1, 75/2, 82/4) 

 

Guarra - (sin) 
Halbor, a Sinemosi-tenger városaiban elterjedt és kedvelt ital. Különféle tengeri növények 

terméséből – amiből jó pár a Víz Alatti Kertekből is származik – erjesztett és préselt, nagy 

arányban vizezett, gyenge, sárgás színű borféle. 

(MG - Haralk) 

 

Hiereváros - Aszisz (asz) 
Ifin egykori negyede, melyet a mai Várnegyed és Abbitnegyed alkotott. Ranrag Otlokir a Psz. 

3690-es évek végén rendeletileg kettéválasztotta az Ifin térkapujának otthont adó területet, 

hogy legalább a keleti fertályon működő vállalkozások hasznából megkaphassa a neki járó 

sápot. 

(Abaszisz, YnevPontHU) 

 

Ifin - Aszisz (asz) 
Abaszisz központi, rangban első tartománya. A fővárost, és az Onporokat foglalja maágba. 

Zászlaja kék és ezüst sávos, és a Nagykirály közvetlen irányítása alatt áll. Ifin tartomány 

címerpajzsa – mely a Psz.i XX. század óta Abaszisz jelképe is egyben – háromszögletű; arannyal 

fogazott hullámkék mezejében felül hétágú korona abbitban, alul egymást keresztező, arannyal 

fegyverzett kardok feketében. 

(Rúna, IV/1, Abaszisz, 22/2/1; Szürkecsuklyás, Északfölde; Abaszisz, YnevPontHU) 

 

Igazgyöngyök Hona - Aszisz (asz) 
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Ifin legjobbnak tartott fogadója, a Palotanegyed védőfala mellett található. Fényűző, minden 

kényelemmel felszerelt, látogatói átutazó tehetős északi polgárok. Kétszárnyú, emeletes épület, 

főkapuja az utcára nyílik, belső udvara nincs. Baloldali traktusában az istállók és raktárak, 

középen a méregdrága lakosztályok, míg a jobb oldalon hatalmas lakomaterem található. 

(Forrás: Acél és oroszlán, 225/8, 286/1) 

 

Igazgyöngyök Hona 

„Az Igazgyöngyök Hona emeletes, kétszárnyú épület volt; a belső udvart nélkülöznie kellett, 

főkapuja közvetlenül az utcára nyílt, hiszen a város zsúfolt központi részében az épületek csak 

fölfelé terjeszkedhettek, ráadásul a fogadó töretlen ívben, szinté hozzásimulva követte a 

palotanegyed védőfalának görbületét. Az istállók, raktárak a baloldali traktusban kaptak helyet; 

középütt voltak a méregdrága lakosztályok, az átutazó kereskedők gazdag szállásai 

(nemesembernek nem szokása pénzen hajlékot vásárolni, mindig talál egy-két rangjabélit, 

akinek kúriájába bevackolhatja magát); a jobb szárnyat pedig egészében a szórakozásnak 

szentelték; egész földszintjét a hatalmas lakomaterem foglalta el. Hatalmas, dongaboltozatos 

helyiség volt, a vagyonos főurak kastélyainak lovagtermét majmolta; a zárókövekről 

viaszgyertyákkal ékes abroncscsillárok lógtak; kényelmes, párnázott fapadok húzódtak a falak 

mentén, a jókora, U alakú asztalt pedig itt helyben ácsolták-bárdolták össze roppant 

fenyőszálakból – készen nem fért volna be a széles bejáraton. Az összképet a mésszel fehérre 

vakolt téglafalakon függő pazar címerpajzsok, keresztbe akasztott díszfegyverek tették teljessé.” 

(Forrás: Koponyák Fogadása, a 2. Vándorkrónikál Tábor versenymodulja, írta: Cather) 

 
Ilanori Bárdtestvériség - Ilanor (ila) 
Az ilanori bárdokat tömörítő laza bárdtestvériség, mely az északi Szövetség leghatékonyabban 

működő kémhálózata is. Tagjai már a külsejükről felismerhetők, legtöbbször az ilanori lant a 

hangszerük, és fegyvertárukban minden esetben megtalálható valamiféle célzófegyver. 

Összetartásuk híres. A szervezet vezetője egyben az ilanori Vörös Hadúr kémszolgálatának 

főnöke is. 

(RúnaIV/1, A bárdok szervezetei, 23/2/1) 

 

Kékbors - Toroni (tor) 
Jellegzetes aromájú, magas illóolaj tartalmú növény. Íze némileg a mentára emlékeztet. Frissen 

többnyire italokban, szárítva elsősorban ételekben használják. Gyakori illatanyag, melyet 

szívesen használnak gyertyákban és fürdőkben egyaránt. 

(Sogron lángjai, 287/2) 
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Kígyószeműek - Aszisz (asz) 
Az ifini kobrák szolgálatában álló, utcagyerekekből szervezett társaság. Szinte mindenütt ott 

vannak a városban, és figyelmüket kevés dolog kerüli el. 

(Ifini éjszakák 1, 282/3) 

 

Kobrák - Toroni (tor) 
Toroni központú tolvajklán, fő tevékenységi területük a Quironeia, de kezük egész Ynevre elér. 

Ötödik háznak is nevezik őket Toronban. Toroni központjuk Sinhin városa, és számos 

nagyvárosban akad központjuk, Abasziszban például Obrat kikötővárosa, melynek alvilágát 

hivatalosan – királyi bullával! – uralják, erioni székhelyük a Shamiti kőház. A klán fejének egyes 

források egyenesen toroni főurat tartanak. A Kobrák befolyási területüket – ami Ynev szinte 

minden érdemes lakott része – tartományokra osztják fel, amik véletlenül sem követik a politikai 

határokat: Abasziszt három (ifini, obrati és baraad-szigeti), Toront is három (shuluri, sinhini és 

jadili) tartományra osztják, de nyugaton az Elátkozott Vidéktől egészen Riegoyig egyetlen, erioni 

székhelyű Kobra-tartomány van. Ezek élén háromtagú tanács áll, a pénzügyekért a Csuklyás 

Kobra, a fegyveres konfliktusokért, biztonságért a Fehér Kobra, míg a többi tartománnyal és 

vezetővel való kapcsolatért a Mérgek Atyja felel. Tevékenységük igen széleskörű, gyakran magas 

körökből szednek védelmi pénzeket, a szabadúszók foglalkoztatása mellett a zsarolás, lopás, 

rablás, védelmi pénzek, alvilági- és rabszolga kereskedelem, bordély és játékházak üzemeltetése 

mind jellemző rájuk. Módszereik durvák és kegyetlenek, nem riadnak vissza az embereket 

eltorzító, mágikus kísérletektől sem, klánjukhoz kapcsolódik a sichel, a dvorgaz és a hilvar nevű 

mágikusan kitenyésztett bestiák. Számos kisebb tolvajklánt felügyelnek, másokkal kiváló 

kapcsolatokat ápolnak, mint amilyen például a toroni Síró Hölgy Lányai. Kiváló tolvajokat 

nevelnek maguk is. Kínvallató mestereiket hóhérkobráknak nevezik; legelitebb késelőiknek a 

kobratánc nevű, hatékony késelési technikát is megtanítják. Az ő birtokukban van az Árnyékkard 

nevű Morgena-ereklye is. Bár főleg Északon tevékenykednek, kezük délre is elér, a 

Szürkecsuklyások ellenségei. 

(1TK, 44/2/4; 423/2/1; Sum, 339/1/2; 349/1/4; Toron, 372/1/3, 374/2/2; Bestiárium, 57/2/3; 113/2/1; 

198/2/2; PPL2, 36/2/3; UT, 129/2/6; RúnaIV/1, Abaszisz, 21/2/2; RúnaIV/1, Alternatívák a 

harcművészetekre, 19/2/6) 

 

Morgena - Kyr (kyr) 

Másként Árnyékúrnő, Quassana - az Árnyékokból visszatérő - vagy Az Álmok Asszonya, Hollók 
Asszonya, de nevezik Álomúrnőként, Homályúrnőként is. Kyriában az álmok, a sugallatok, a homály, 
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a művészetek, a csönd istennője. Sokak szerint a női őslényeg sötét oldalának megtestesítője Igerével 
szemben. Isteni síkja a Soldunn, más néven Árnytenger. Különleges befolyása van az Antisson is (kyr 
nyelven Anthyss) ez poltikájának legfontosabb színtere és eszköze. Teremtményei a Kilenc alvó, a 
Világrend által nemzett gyermekei Inna-Imhya (maga is az Alvók egyike), Zartt, a Hegyszál Öreg és 
Sieme Nyhir, az Alkonylátó. Küldöttei a Hollóarcú Harrian, a Fakasarcú Melchyss, a gyönyörű nő 
arcát viselő Moramie és az Ötödkor óta ténykedő, többfelé megjelenő, csuklyás-kardos hírnök 
(Fh'yanra) is. A crantaiakkal való harc idején legyőzte és magába olvasztotta Sin Dart (Són Tír). 
Kyriában vallásának központja Freiglund tartomány székhelye, Umrann volt, itt székelt főpapja is, csak 
az Ötödkor végén tette át székhelyét Ladyrba. Híres temploma volt az Enrawelli Árnyékkatedrális is. 
Egykori templomait az árnyékkapuk kötötték össze, állítólag egyes elemeik máig fennmaradtak. Az 
Álomtorony legendás anyrja, az Éjleány által épített, Ynevet és az Antisst összekötő torony volt, amely 
az Éjleány halálával megsemmisült. Híres anyrjai voltak az Álomtornyot felépítő Peneyra - az Éjleány 
-, Joressyl, az Alidaxot alapító Moira Marmaros vagy az Anublien tavak környékén nyugvó Vestyr on 
Calaren. Kegyeltje volt a ryeki idők Illyr-On Manare-ja, akinek alakja az Ilho-mantari nevű hekkában 
él tovább. Ynevre teremtett állata a kyalli ördögök egyszemű faja. Kyria bukásakor és Tharr 
megerősödésével meggyöngült ugyan, de a háttérben megmaradt, és folyamatos alkalmazkodásának, 
váltani tudásának köszönhetően sikerült átvészelnie a káoszkort. Több töredék aspektusa volt, 
némelyiket máig tisztelik, ilyenek Chimei (a Ködökből Suttogó, a Száj Nélkül Szóló vagy Ködök 
Nagyasszonya), Berkano, (A Rejtező, a Sötét Anya), Lysianel, (a Hús Angyala), Malvaise (a 
Lidércálmok Úrnője), Morgazza (a Méreggel Szoptató Anya), Homályjáró, Síl, de az ő aspektusából 
eredeztetik az eretnek dwoonok Erlenorját is. Hívei, ha kevesen is, de megmaradtak és Rejttemplomaik 
mélyén várják visszatértét. Ez szerintük a Várakozás ideje, amelyet a Próféta ideje követ majd, amikor 
is az Árnyékúrnő kegyeltje megérkezik Ynevre és megszervezi Morgena egyházát. Toronban minden 
jel szerint fokozatosan erősödik kultusza, s mind több helyen találkozni az Árnyékokból Visszatérő 
híveivel. Több szervezet - főleg boszorkányrend - tiszteli őt magát, vagy valamely töredékaspektusát, 
mint például a Berkanot követő Éjanyák vagy a Livinai Gyülekezet. A Morgena hitében egyesülő 
toroni boszorkányszekták a Syrcum nevet vették fel. Mai kegyeltje Borostyánszem Udhya, Morgena 
Nagyasszonya, aki Psz. 3719-ben érkezik Ifinbe, kemény kézzel összefogja és egységbe szervezi a 
boszorkányrendeket. Visszatértének ügyét több kisebb-nagyobb világi hatalom is támogatja, mint 
Gundor Dul Mordak, Rak Narval hercegkapitánya, vagy a yankari Építők táborának családjai; de enged 
a nyomásnak és Psz. 3725-ben országában Hitvalló egyházzá emeli Morgena vallását IV. Hubar Dal 
Raszisz Otlokir, Abaszisz nagykirálya. Legnagyobb mai szentélye a lakassyni Rejtverem. Szent állatai 
a holló és a farkas, köve a fekete opál. Hívei jeleskednek az álomfejtés, méregkeverés terén. Két nagy 
csoportra oszlanak, az Angyalok (megszólításuk cherus és cherussa) az álcázott szentélyeket tartják 
fenn, míg a Farkasok vándorolnak, híreket szállítanak és toboroznak, az ős feladatuk a fegyveres harc 
is. Papnőinek és híveinek kedvelt ruhadarabja a Fátyolköpeny. Papjai és papnői a Lélek és a Halál 
szférák fölött bírnak hatalommal. Hozzá kapcsolódó ünnepek az Intések éjjele és hete. Szent helye a 
Pidera völgyei közt elterülő Alkonytó. Morgena ereklyéi az Árnyékkard, a sugallatokat adó 
Álomkárpit, az arcmásoló Hollótükör, a főzeteket ontó Homályüst, és a Mirtuszkoszorú. 
(PPL2, 33-37; Sum, 348/1/12, 445/2/2, 447/2/2; Tororn, 24/1/6, 31/4. széljegyzet; RúnaV/2, Az ynevi 

építészet, 17, RúnaII/3, Ynev naptáráról és fontosabb ünnepeiről; RúnaV/2, Időutazó varázstárgyak, 

13/2/1; Geofrámia, 166/3; B, 101/1/1; Ész, 51/2/1; Raoul Renier, Vallások és egyházak Abasziszban; Kyr 
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históriák, 284; Tűzön, vízen, árnyékban, 362/6, 483/4; Alidax gyöngyei, 288/2, 298/4-5; 

Bíborgyöngyök3, 345/2, Aquir Gyűrű; Gorviki vér, 135/6; Sogron Lángjai, 285/2; Sogron lángjai, 282/3, 

294/3; Ifini éjszakák 1, 75/2, 82/4; Ifini éjszakák 2, 323/2; Hollóidők, 377/4) 

 
Oremer ház - Aszisz (asz) 
Aszisz, lupár vagy dolamin eredetű nemesház. Vezetője a Psz. 3690-es évek végén Enttore 

Oremer, az ifini kalmártanács vezetője, az Astesi Gyülekezet második embere. 

 (Ifini éjszakák 1,14, 254/3) 
 

Puta - Aszisz (asz) 
Kurtizán, rosszféle nő. (KarneválII, 337/4) 

 

Smaragdszeműek - Aszisz (asz) 
Fiatal, feltörekvő aszisz boszorkánymesteri rend, akik a Kobrák klánjával szövetkeztek. 

Magasrangú beavatottjaik bal szeme helyére mágikus képességeket adó smaragdot ültetnek. 

Vezetőjük a Psz. 3690-es évek végén Yamir Wenegas, aki a kobrák között Smaragd Kobraként vált 

ismertté. 

(Ifini éjszakák 2, 96/1, 244/3) 

 

Syrcum - Toroni (tor) 
Körgyűrű jelentésű kifejezés, melyet egyaránt használnak hadászati és építészeti fogalomként. 

Első esetben egy adott erődítmény külső védvonalait értik alatta, a másodiknál pedig az 

úgynevezett synbastiorok, az építmények belső védelmi struktúráit. Újabban egy mesterségesen 

létrehozott szervezet is ezt a nevet viseli. A Morgena hitében egyesülő boszorkányszekták 

választották maguknak ezt a nevet. Bármennyire is jó hangzású név, egyelőre több komoly, belső 

gonddal küzd. 

(Sogron lángjai, 294/3) 

 

Zöld fullánk - Toroni (tor) 
Bizonyos méhek és darazsak mérgéből készített, lassú lefolyású, izomgörcsöt, bénulást okozó 

méreg. Nyálkahártyán keresztül szívódik fel leggyorsabban, így elsősorban italba keverve 

használják, és fulladásos halált okoz. 

(Bíborgyöngyök3, 506/3) 
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Vaktérképek 

Külön dokumentumban található. 


