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Kedves Kalandmester! A Kalandozok.hu 2016-os Téli Táborának versenymodulja az elmúlt 
két év Téli Táboraiban mesélt történetekhez laza szálon kapcsolódik, a történetnek ugyanis 
ismét résztvevői az Amundok, és nagyjából fél évvel az arascori események után játszódik. 
Ez a modul kissé rendhagyó olyan értelemben is, hogy kifejezett megoldása nincs is, így azt 
pontozni gyakorlatilag lehetetlen. A játékosok karakterei Erone városába, a városi urak 
rivalizálásának kellős közepébe csöppennek, és lényegében karaktereiken múlik, merre is 
billen annak a bizonyos sokkarú polip-mérlegnek a nyelve. Kényes egyensúly uralkodik a 
városban, a különböző érdekcsoportok más-más területeket uralnak, és ha ez az egyensúly 
megtörik, csak az istenek a megmondhatói, mi fog történni… Az isteneket azonban -mint 
tudjuk- a Kalandmesterek irányítják! 
Jó olvasgatást, és kellemes szórakozást a mesélés során! 

Con Salamander 

Háttér 
Időpont: Pyarron szerint 3692, az esős évszak dereka, a Fohászok havának utolsó, 
huszadik napjától kezdődő időszak, mintegy fél évvel az arascori események után 
Helyszín: Egy kereskedő hercegség, Erone azonos nevű székvárosa 
 

A manifesztációs háborúról röviden 
“Nevét az ősi írások Amhe-Ramuun-ként, másutt Amheraamun-ként betűzik, a szakrális 
amund képírásban pedig farkas és medve keverékének látszó démonfejként (amhe-démon) 
ábrázolják. Leggyakoribb szakrális neve Ammuni Ramu Menat-Kem Hefer, azaz "Kékacél 
akaratú egységteremtő". Szent szimbóluma az arc, Amhe-Ramun arca, amit apró, ezüstből 
készített medálon viselnek papjai. Szemei állítólag az isten manifesztációja után kéken 
világítanak. A dzsennekkel vívott három évezredes, ötöd-hatodkori háborúban alászállt 
Ynevre, de manifesztációját az akkoriban jelentősen hatalmasabb dzsennek Galradzsa 
segítségével, az arah'hatali (elf forrásokban ardalai) csatában elpusztították. Az istenség 
evilági holttestét az amundok Második Titkos Városában, Sonnionban, a Halál Tizenkét 
Termében helyezték el. A Kékarcú visszatértét hat évezreddel későbbre jósolták papjai. A 
Kékarcú hatezer éven át munkálkodott visszatértén, cseppenként csempészve hatalmát 
Ynevre; isteni akarata által megtermékenyített papnők a titkos templomokban hatezer 
esztendő alatt huszonhárom Amhe-démont hoztak világra, az utolsót és a leghatalmasabbat 
a Sötét Együttállás évében. Hívei és később, a többi isten papjainak lemészárlása után az 
egész amund nép a Pyarron szerinti 3692-re várják alászállását, mely nézetük szerint az 
amundok újbóli felemelkedésének, világon végigsöprő bosszúhadjáratának nyitánya lesz. A 
kék hold feljövetelekor az Amhe-démonok és az Amhe-papok lelke összekapcsolódik, 
közösen alkotva isteni tudatot. Egységük maga Amhe-Ramun, a huszonhárom testben 
lakozó Manifesztáció.” 
 
A Manifesztációs háború nem csak mese vagy legenda többé, hanem maga a kőkemény 
valóság. A Taba-el Ibara gyakorlatilag már az amundok kezén van, Al Abadana ostroma 
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zajlik már, a kisebb dzsad államalakulatok zömében elestek. Legendák keringenek arról, 
hogy Krán és Pyarron kényszerű szövetségre fog lépni, de ennek még nem jött el az ideje. 

A kereskedő hercegségekről 

 
 
“A Kránt övező hegységgyűrű nagy vízválasztójától messze nyugatra, Shadontól északra, túl 
a Gályák Tengerén kies vidékre ér az utazó. A szelíden hömpölygő folyamok, lankás 
hegygerincek, zöldellő rengetegek földje ez, no meg a záporoké, melyekkel a Sheral felé 
úszó fellegek boldogítják e táj lakóit. 
Beszélik, oly gyakoriak itt a koronás fők, mint maguk a zivatarok - és legalább annyira 
kiszámíthatatlanok. A szóbeszéd igaz, a dologban pedig voltaképp nincs semmi rendkívüli: e 
táj hercegei emberöltők hosszú sora óta kalmárkodásból élnek, s bár jelentős államférfi csak 
elvétve akad köztük, a századok folyamán Dél-Ynev jelentős egyensúlypolitikai tényezőivé 
váltak. 
Vizsgáljuk meg alaposabban helyzetüket, mielőtt ítéletet mondanánk róluk és szeszélyeikről! 
Keleti szomszédjuk Gorvik, ez a Krán által támogatott ragadozó állam, melyet csak saját 
belviszályai akadályoznak abban, hogy területeket hasítson ki a Kereskedő Hercegségek 
testéből. Délen a Gályák Tengere kéklik, hullámain a shadoni briggek és karavelek mellett 
kalózhajók siklanak zsákmányra lesve. A birodalom partjaitól Új-Pyarronig húzódó síkságon 
vérszomjas nomádok portyáznak. Valamivel nyugatabbra ott a Városállamok örökké 
forrongó olvasztótégelye, melyben - ha a bölcseknek hinni lehet - egy új kor új népei 
születnek. Ami pedig a Kereskedő Hercegségek sokáig nyugodtnak rémlő északi 
“hátországát”, az Ibara sivatagot és a dzsad emírségeket illeti… nos, a M.A.G.U.S. 
jelenében azon a vidéken is arat a halál. Egy elfeledett isten, az amund Amhe-Ramun öltött 
ott estet az égiek Ősi Egyezményét kijátszva, és harcba vezette légióit az embernépek ellen. 
A küzdelem kimenetele kétséges - legalábbis egyelőre.  
A Kereskedő Hercegségek urainak tehát nincs hová menniük. Csak magukban - 
vagyonukban, befolyásukban, hagyományaikban - bízhatnak. Magukra mardtak, de 
átvészelik majd ezeket a csapásokat is, ahogyan mindig tették. Erejüket egyes kutatók 
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szerint a kultúrák, vallások sokfélesége adja. Ha ezek az államok elbuknának, ha népük 
szerteszóródna a kontinensen, számos istent érne érzékeny veszteség, a dzsad panteontól 
a pyaroniig - természetes hát, hogy a hercegek és a hercegségek boldogulása felett nagy 
buzgalommal őrködnek az égiek. 
A vidék kilenc nagy kalmárdinasztiája gyakorlatilag egész Dél kereskedelmét ellenőrzi. 
Temérdek pénz és áru fordul meg az itteniek kezén, épp elegendő ahhoz, hogy 
valamennyiüket gyarapítsa. Elhamarkodottság volna azonban arra következtetni, hogy az 
üzleti érdekek egybeesése őszinte barátságot szilárdított meg az egyes családok között. 
Épp ellenkezőleg. Noha egymással ritkán háborúznak, s nagy bajban rögtön összefognak, 
egyik hercegnek sem volna tanácsos megbíznia a másikban, még egy közös vacsora erejéig 
sem. A tetszetős látszat ellenére az intrikusok, az áskálódók, a méregkeverők földje ez; 
elvétve élénkíti csak a képet pár sebtében kötött érdekházasság. 
Az egyszerű katonáknak, becsületes zsoldosoknak könnyebb a dolguk: jobbára csak 
martalócokat kell elijeszteniük a karavánutak, átrakóhelyek, városok közeléből. Mindenütt 
virágzik a kézművesipar. Alacsonyak az adók, a termeléssel csak kevesen foglalkoznak: 
néhány száz mérföldről nézve a Kereskedő Hercegségek népei egyetlen boldog, nyugodt, 
ingyenélő család benyomását keltik. Ahogy Igrain Reval írja: “S ugyan miért tagadnánk: ez is 
hozzáad egy keveset kétes vonzerejükhöz…” 
A hercegek komoly gazdasági és politikai kémtevékenységet folytatnak az egész világon - 
egyrészt, mert a kereskedelemben elsődleges a pontos információ, másrészt, mert az 
információ is árucikk, amit jó áron lehet továbbadni a különböző hatalmasságoknak. A 
szálak a kilenc dinasztiavezér kezében futnak össze, és bizony megesik olykor, hogy az 
eredményeiken felbőszült külhoniak nem csupán e szálak elmetszésére tesznek kísérletet. 
Minden Hercegséget egy-egy kalmárdinasztia irányít. A kereskedőherceget a dinasztia 
legbefolyásosabb családjainak sarjaiból választja a családi tanács, a megbizatás halálig 
szól. A válogatás szempontjai rejtélyesek, de a tehetség és a gátlástalanság - az efféle 
körökben köztudottan - nélkülözhetetlen tulajdonság. 
Hivatalos nyelv nincs, a pyarronitól a gorvikiig és a dzsadig minden hercegségben más és 
más beszédet hallani. A lakosság összetétele éppily vegyes, általános ismertető jegyek 
nincsenek. Az öltözködési szokások az év legnagyobb részében uralkodó párás hőséghez 
igazodnak. 
Az árak magasak; minden kereskedő annyiért kínálja a portékáját, amennyiért vevőt találhat 
rá - márpedig a Délvidék e táján minden eladható. 
A Kereskedő Hercegségek településein harcosnak, fejvadásznak és tolvajnak tanulhatnak 
az igyekvők. A közbiztonság éppoly rossz, amilyennek a vidék híre alapján véljük: mindig és 
mindenütt találkozhatunk léhűtőkkel és haramiákkal. A hercegségek lakói a legkülönfélébb 
istenekben hisznek, a bevett vallások templomai mellett a tiltott kultuszok szentélyei is 
megtalálhatók.” 

(Első Törvénykönyv) 

Erone története 

A hatodik kő legendája 
Létezik egy legenda, melyet minden valamire való bárd ismer, azonban -mint oly sok más 
történet esetében - ennek is számos változata létezik. A történet még az ötödkorra nyúlik 
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vissza, amikor a környéket még teljes mértékben a vadon uralta. Ebben a korban is létezett 
már itt egy ősi kezdetleges építészettel rendelkező település, lakóiról nem sokat tudni, 
azonban királyuk ujjain a környék legszebb köveiből készített gyűrűk sorakoztak. Az akkori, 
mai szemmel civilizálatlannak mondható törzs nem is tudta, hogy hat igaz-drágakövet 
csiszoltak az ékszerekbe. Ezek a kövek nem voltak mások, mint a gyémánt, az igazgyöngy, 
a rubin, a smaragd, a zafír és egy, a legendákban csak “fekete kő”-ként szereplő hatodik. 
Sokan azt állítják, hogy ez a hatodik kő feketeopál lehetett. A legenda szerint a király erős 
kézzel vezette népét, mely egyre gyarapodott, és egyre nagyobb darabot hódított meg a 
környék dzsungeléből az embernépek számára elképesztően hosszú, százhatvan éves 
uralkodása alatt. Elképzelhető, hogy a kövek adtak neki ilyen hosszú életet, de az is, hogy 
sámánjai mágikus hatalma, netán kevert származása miatt élhetett ily sokáig. Annyi 
bizonyos, hogy nem természetes halállal halt meg, abban azonban különböznek a legendák, 
hogy ki is volt, aki életét kioltotta. Egyesek szerint egy ellenséges törzzsel vívott csatában 
kapott halálos sebet, mások a saját sámánjaira és tanácsaidóira hivatkoznak a gyilkosság 
kapcsán, megint mások pedig tulajdon gyermekeit nevezik meg gyilkosként. Annyi bizonyos, 
hogy az erőszakos halál után a király gyűrűi nem maradtak tovább együtt, és a nép 
sorsának is hamarosan vége szakadt. Nem telt bele egy évtized sem, és a belső 
torzsalkodás, a gyenge kezű új uralkodó, vagy ki tudja, micsoda, de véget vetett a szirmait 
még épp csak bontogató birodalom virágzásának. A legenda úgy szól, hogy aki újra képes 
ezt a hat igazi drágakövet egységesíteni, az teremthet békét a helyi népek között, és az 
uralhatja a természetet. A tüzeket (rubin), a vizeket (igazgyöngy), a földet (gyémánt), az eget 
(zafír), az élőket (smaragd) és a mágikus áramlatokat (fekete opál). Persze sokan, sokféle 
kővel kísérleteztek már, hiszen a drágakőmágia tudorai néhány más kőhöz kötik e 
hatásokat, de még senki nem járt sikerrel... 
 

A „Hitszegés” és Erone alapítása ”  
Raquo Amanovik P.sz. 1447-ben királlyá avatta magát, s hitszegésének gyümölcsét nyolc 
éven át élvezhette, mikor Észak-Shadon tartományainak egyesített és újonnan felszerelt 
flottája végül elhagyta a Fényes Birodalom kötőit, hogy az Amanovik által megszentelt földön 
vegyenek véres elégtételt elesett hitsorosaik halálért. Ranagol szolgái már ekkor sem voltak 
az önzetlen összefogás hívei, a papság illetve a nagyhatalmú nemesek bandériumai mind 
külön-külön, saját zászlóik alatt, saját parancsnokuk irányításával vonultak harcba, flottájuk 
az egyes tartomány- és önkényurak hajórajaiból állt, mik gyakran egymással is éppúgy 
összetűzésben álltak, mint az ellenséggel. Raquo Amanovik ugyan vasszigorral próbált 
pálcája alá gyűjteni egy egységes gorviki haderőt, ám ez – a nemesség határozott 
szembeszegülésének köszönhetően – csupán félig-meddig sikerült. A tengeri haderő 
vezetőjéül végül hőséges vazallusát, tengeri jártasságából, befolyásából és veszett híréből 
ítélve méltán alkalmas nemesurat, Kalack con Cordét nevezte ki, ami nem egy 
vetélytársában és ellenlábasában keltett forrongó gyűlöletet. A shadoni flotta P.sz. 1456 
tavaszán érte el a Szent Föld partjait, ám az Amanovik hajóinak indulása előtti éjszakán 
Kalack con Cordét meggyilkolták. Az őrjöngő gorvikiak ugyan karóba húzattak két shadoni 
árnyjárót, akik valószínűsíthetően végeztek urukkal, azonban meg kell jegyezni, hogy az 
sem kizárható lehetőség, hogy saját embereinek árulása végzett az egyre nagyobb 
hatalomra szert tevő nemessel. Valószínű egyébként, hogy con Corde is előre érezhette, 
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milyen egészségtelen következményekkel járhat számára e megtisztelő rang, mert flottája 
elsőtisztjéhez még aznap éjszaka egy halála esetén felbontandó levél érkezett, melyet hű 
harcosai elolvasva végzetes megoldásra szánták el magukat. Hajnalhasadta előtt fürge, kis 
merülésű hajóikat a horizonton gyülekező shadoni flotta hatalmas galeaszaihoz és 
karaveljeihez úsztatták, búváraik jó pár ellenséges hajót meglékeltek, s nem egyet 
boszorkányos praktikáikkal robbantottak fel a hajnal első bágyadt sugarainál. Az általános 
zűrzavart kihasználva a kalóz életmódban edződött gorviki legények elleptek több 
nehézfegyverzetű shadoni sorhajót, s naftavetőiket a szoros rajokban közeledő többi 
ellenséges hajóra irányozva tüzet nyitottak. A hajnal közeledtekor már tizennégy – részben 
zsákmányolt – gorviki gálya és számtalan kisebb hajó indult a különös levél parancsának 
további részeit teljesíteni (sokan a con Corde-nak hűséget esküdött kapitányok közül a 
gorviki kikötőkből, vagy a később kibontakozó tengeri ütközet után dezertáltak, és 
csatlakoztak renegát társaikhoz). Az éjszaka folyamán közel harminc shadoni hadihajót 
süllyesztettek el, sokat harcképtelenné tettek, és nem egyet zsákmányoltak tengeren túli 
rokonaiktól. A Birodalmi Haderő azonban így is elsöprő diadalt aratott a megcsappant 
létszámú, s egyébként is fegyelmezetlenül küzdő, kevésbé felszerelt és parancsnokuktól 
megfosztott gorviki flotta fölött. Az óhaza bosszúszomjas nehézgyalogosai és inkvizítorai 
pedig megvetették lábukat a mai Rokmund és Akvilonia partjainál, és az elkövetkező két 
évtizedben nem is távoztak onnan... A renegát hajósoknak egyenesen kapóra jött Shadon 
és Gorvik egymással való gyürkőzése, hiszen jó huszonöt éven keresztül egyik félnek sem 
volt érkezése elégtételt venni az „árulókon”, akik partra léptek a mai Kereskedő 
Hercegségek helyén, és P.sz. 1456-ban megalapították Erone városát, mit azóta is a 
kalózhercegek nemzetségei irányítottak, több-kevesebb sikerrel dacolva az Anyaország 
hatalmával egészen a 3690-es események bekövetkeztéig. Ám a Hercegek tudták, hogy 
nem tarthatnának ki mindörökké a Inkvizíciós Háborúból lassan eszmélő Gorvikkal 
szemben, ki ráadásul fegyvertársra talált a távoli, mégis rettegett hírű Kránban. Így aztán a 
Pyarron szerinti 1500-as évek derekán a Gorviki befolyástól szorongatott Erone különbékét 
kötött Pyarronnal, melyben egy, a Gályák tengerét behálózó kereskedelmi szövetség terve 
szerepelt. A később Gildia néven ismert tengeri szövetség tagjai Pyarron, Shadon, Hat 
Város és a Kereskedő hercegségek voltak. Ez az érdekszövetség a közös tengeri piac 
felosztását és a vámok mértékét szabályozta, és évekig töretlen békét garantált a tengeren 
utazók számára. Ám mint tudjuk, a béke mindig csupán átmeneti állapot és sosem tart 
sokáig... (Tenger Farkasai Találkozó I - 2005 - Versenymodul) 

A Dúlástól Corma-dináig: az „új kalózhullám” 
A váratlan világpolitikai fordulat nem kisebb horderejű esemény volt, mint a Dúlás, és ennek 
folyamányaként Pyarron pusztulása. A Pyarroni hit visszaszorulását és Ranagol hihetetlen 
térhódítását látva nem lehet vádolni a Kereskedő Hercegségek vezetőit, hogy ezen idők 
során politikájukkal igyekeztek nyitni keleti szomszédjuk, Gorvik felé, aki ekkor került be a – 
pár éven belül épp miatta feloszló – Gildiába mint teljes jogú fél. 3678-ban így Gorvik 
törvényesen is hatalmat nyert Erone fölött, és kényszerítette egy vele illetve rajta keresztül 
Kránnal történő kereskedelmi egyezmény aláírására, aminek jármát a hercegség azóta is 
nyögi, s folyton folyvást szabadulni kíván tőle. Ugyanakkor kínosan ügyel arra, nehogy ismét 
az újjáépülő Pyarron hatalmi körébe meneküljön, ami nagy valószínűséggel magával vonná 
fő bevételi forrása, a tengeri rablás és orgazdaság beszüntetését. Talán ennek a 
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hintapolitikának, talán egy készülő merész húzásnak köszönhette, hogy Cadata Aggia Erone 
am Erone-t – a hercegség utolsó uralkodóját – az Égi Fény 3690. esztendejében holtan 
találták nyoszolyáján.  

A közelmúlt eseményei 
“A Gályák Tengerének biztonsága érdekében Pyarron gyakorta próbálja jobb belátásra 
téríteni Erone kalózhercegét, olykor erőszakkal, olykor ígéretekkel. Az utolsó erőskezű 
kalózherceget, Cadata Aggia Erone am Eronét a Pyarron szerinti 3690. esztendőben holtan 
találták nyoszolyáján, feltehetőleg új ágyasai végeztek vele. Azóta a kis országot 
belviszályok dúlják, melyek lassan tovább terjednek nyugat felé.” (Summarium) 
 
A gazdaságot tekintve fontos tudni továbbá, hogy a békés polgárok jelentős részének 
elsődleges bevételi forrása kiapadóban van. bányákból az elmúlt években egyre kevesebb 
gyémánt kerül ki, kezdenek apadni, de erről meglehetősen kevesen tudnak. A bányászcéh 
kivételével gyakorlatilag senki, csak szóbeszédek járnak a kalózok és a gorvikiak között is… 
 

Az elmúlt két év - a jelenlegi politikai helyzet kialakulása 
- A dúlás után kötött egyezségnek hála Gorvik erősen rátette a kezét a városra: Az 

Utazóváros a gorvikiak kezén van, akik az anyaországtól nagyon komoly támogatást 
kapnak az elmúlt két évben, övék a város vezetőjének székhelye, a kalózpalota is 

- Pyarron hatalma meggyengült a közelmúltban ugyan, de azért a pyar eszme és 
vallás még mindig a városhoz köthető, főleg az Antoh-papságon keresztül van 
hatása a városra, a Tajtékvárost mondhatják leginkább bázisuknak 

- A független kalózoké a szigetvilág, és szinte a teljes kikötő, így a vízi kereskedelem 
és a halászat is az ő kezükben van 

- A bányászok céhe nagyon sok gyémántot bányászott ki az elmúlt két évtizedben, 
rengeteg pénzük van, zsoldosokkal őriztetik a bányaváros falait, melyeket a Cadata 
Aggia halálát követő éjszakán emeltek mágikus segítséggel. Gyakorlatilag 
elszigetelődtek a város többi részétől, mert tartanak a szabad kalózoktól és Gorviktól 
is, de a felek egyelőre nem akarnak nyílt konfliktusba bonyolódni 

- Dies Ravallona a Kalózherceg halála óta akarja magába olvasztani Eronét, nem 
titkoltan shadoni támogatással. Mivel azonban azóta a kalózok vezére és a gorviki  

Politikiai viszály  Gorvik vs Pyarron vs Kalózok vs Dies Ravallona 
A “családi tanács” szó Eronében régóta nem rokoni szálakkal összekötött csoportosulást 
takar; akinek elég pénze vagy befolyása van, az részese lehet, akinek viszont megcsappan 
hatalma, hamar kieshet közülük. Így itt nem a hagyományos értelemben vett 
kalmárdinasztiát találunk, bár Cadata Aggia Erone am Erone haláláig erősebb, központi 
vezetés volt. Halála után azonban ez az egység megbomlott, a tanács azóta nem is 
ülésezett, ezek helyett rendszeres havi levélváltásban tudatják eredményeiket, céljaikat, a 
várost érintő ügyeket egymással. A kérdéses ügyekről is levélben szavaznak, de a rendszer 
nem igazán működik, gyakori a hamisítás, így sokszor előfordul, hogy egy tanácstag mást 
tud, mint a másik. 
 
A családi tanács összetétele p.sz. 3690-ig: 
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Cadata Aggia Erone am Erone († 3690) - 3 szavazat 
Cordova Aggia Erone am Erone († 3691) - 1 szavazat 
Margharie Lamentato am Erone - 1 szavazat 
Bare Capullonto - 2 szavazat (ha Ruben Capullonto jelen volt, 1-1 szavazat) 
Anghven Aggil - 1 szavazat 
A pipakészítők megbízottja (leggyakrabban Tamurro Imer) - 1 szavazat 
Antoh főpapja - 1 szavazat 
A Vendéglátók küldötte (leggyakrabban A Fedélzetmester) - 1 szavazat 
 
látható a kényes egyensúly: A Kalózherceg, fia és felesége együttesen öt szavazattal bír, 
míg mindenki más összesen hattal. Ha valakinek a küldöttje nem jelent meg, vagy a 
Kalózherceggel szavazott, már el is dőlt a kérdés. 
 
A Családi tanács összetétele a játék kezdetén: 
Margharie Lamentato am Erone  
Ő az elhunyt Kalózherceg felesége, aki rég elmenekült a városból. Névleg megmaradt a 
szavazata, valójában nem foglalkozik semmivel, soha nem fog visszatérni. Elvileg 1 
szavazata van 
 
A Béka  
Miután Bare Capullonto megnövelte szavazatai számát először négyre, majd később 
tizenháromra, a Béka úgy döntött, ő is megnöveli azt. Jelenleg azt állítja, 79 kapitány szavát 
bírja, így ennyi szavazata van. 
 
Bare Capullonto 
Először kijelentette, hogy ő az új Kalózherceg (hisz övé a legnagyobb flotta, valamit ő lakik 
immár a Kalózpalotában), így neki három, fiának egy szavazata van, de később mint “első 
rendelet” ezt tizenháromra módosította, magának öt, a fiának három, fia testőrének egy, és 
további négy mások által nem ismert szolgának egy-egy szavazatot adva. 
 
Anghven Aggil 
A bányászcéh feje annak a híve, hogy minden résztvevőnek egyenlő súlyú legyen a 
szavazata - mi mást is mondana, hiszen nem olyan erős, mint a többiek, de szeretne az 
lenni. 
 
Antoh főpapja 
A pipakészítők céhe áttestálta szavazatát és döntéseit Antoh főpapjára, aki úgy tudja, így két 
szavazata van most a tanácsban. Semmit nem tud elfogadtatni a kalózokkal és a 
gorvikiakkal, üzeneteit gyakorlatilag azonnal tűzre vetik. 
 
A vendéglátók küldötte 
Ők csak túlélni szeretnének, a gyilkosság óta szarnak a tanácsra magasról. 
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Erone a jelenkorban 
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Erone címere 

Földrajz 

Elhelyezkedés 
 
“A tengerpart mentén a legkeletibb fekvésű tengerparti kereskedőhercegség Erone. A 
kereskedelmi egyezmény a Gorvikkal - s rajta keresztül Kránnal - lebonyolított árucserét 
jelöli meg elsődleges bevételi forrásként, holott az állam köztudottan tengeri rablásból és 
orgazdaságból él.” (Summarium) 
 
A hercegséget délről a Gályák Tengere, keletről és északról Gorvik nyugatról-délnyugatról 
Dies Ravallone határolja. Bár Ghedorinnal is van közös határa, a magashegység miatt a két 
ország közötti kapcsolat elenyésző. 

Éghajlat, domborzat 
A vidékre jellemzőek a monszunesők, viharok, szinte nem telik el hét úgy, hogy ne esne. A 
játék jelenében is masszív esőzések és intenzív kelet-délkeleti szél a jellemző. A Gályák 
tengerének közvetlen közelsége a párás levegőt sóssá is teszi - az alapos esti fürdés 
elengedhetetlen azoknak, akik ezt nem szokták meg. A Manta am Gorvik és az Erendek 
vonulatai megtörik-visszafordítják a súlyos szeleket, miután jól lehűtötték az áramló levegőt, 
így a naplemente utáni időszak csípősebb. Napközben 22-30 fok, este 12-15, éjközépkor 
akár 5-7 fok is lehet ezeknek köszönhetően. 
A vízpart sok apró sziget és korallzátony által tagolt, azonban a víz elég gyorsan mélyül, így 
a kisebb, alacsonyabb merülésű hajók kikötéséhez is ideális, nem csak csónakoknak. A 
főkikötő (A fekete vidra előtti dokkok) akár galeaszokat is képesek befogadni. 
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Állat- és növényvilág 
A víz közelsége meghatározó e kérdésben; az asztalokra minden nap kerül hal, kagyló, 
ehető hínárféle. A kisebb kétéltűek, hüllők is otthonosan érzik itt magukat, a már elhagyott 
házakban és a mocsaras területeken gyakori vendégek a kígyók, gyíkok, békák. A várostól 
távolodva a vadon egyre inkább átveszi az uralmat, kékgyíkokkal, teknősökkel, sőt, akár 
ngangákkal (FixMe) is összeakadhat az óvatlan utazó. A parttól fél mérföldre már 
hemzsegnek a cápák a vízben - és bizony mindenre ráharapnak a tíz-húsz láb mély vízben, 
ami mozog. A város közelében számtalan korallzátony is található. A kikötőben állomásozó 
hajók oldalán a csak Gályák Tengerében élő vándorkagyló (Ranagol Áldásával) tapad. 

Népesség, Foglalkozások, Építészet 
A város népessége nagyjából huszonnyolcezer főre tehető a játék jelenében, de a létszám 
kifejezetten ingadozónak mondható. Az elmúlt évtizedben megtriplázódott az itt lakók 
száma, előtte szinte csak kalózkodásból és halászatból élők lakták a várost. Mostanság 
felvirágzóban van a tajtékpipa-készítés és a gyöngyhalászat is, azonban a manifesztációs 
háború szele itt is felkavarta a port; az elmúlt hetekben-hónapokban számtalan ház vált 
lakatlanná, lakói ugyanis úgy érezték, távolabb a háborútól nagyobb biztonságban lesznek. 
A városba sok gabonát hoznak a hasas hajók, illetve a kereskedők a nyugati fennsíkokról, 
míg a dzsadoktól sok illatszer, a gorvikiaktól nemesfémek (főleg aranypénz formájában), 
fegyverek érkeznek. Az épületek mind könnyűszerkezetűek, csak a sziklavárosban áll 
néhány kőből emelt erősebb ház. A mocsaras és homokos részeken cölöpházakkal 
találkozhatunk, de a szárazabb részeken is a fa a fő építőanyag, agyaggal karöltve. A tenger 
közelsége ellenére a vidéken szokott hó is esni, így nyeregtetősek a házak. A 
szegényebbeknek néha-néha még fára sem telik, ők nádat, sást, szárított szalmát 
használnak házaikhoz.  

Tajtékváros 

Antoh-főtemplom 
A tengerek úrnőjének a Gályák Tengerének partján rengeteg tisztelője akad, és nincs ez 
másképp Eronéban sem, még akkor sem, ha Gorvik árnyéka vetül a hercegségre. A 
szeszélyes istennő számára emelt főtemplom a város legrégebbi épülete, még a 
világítótoronynál is idősebb: több, mint kétezer éves. A főtemplom alaprajza a viharkagyló 
alakára hajaz; egy központi, kerek emelvényből sugár irányban, nagyjából tízfokonként 
egy-egy szár indul, melyekből a két szélső az épület külső falait adja, míg a két belső három 
részre osztja a templomot; a nyugati a lakrész, a központi az imádságok és az 
áldozatbemutatás színhelye (ez áll összeköttetésben a kerek emelvényen található 
oltármedencével), míg a keleti sáv a további teendők és egyéb szükségletek számára 
kialakított helyiségeket - mint például az időjóslásra szolgáló viharteraszt, a kagyló- és 
hínárkeltetőt, a kötél- és hálófonót vagy a raktárat foglalja magában. A főtemplomban 
jelenleg tíz-harminc Antoh-pap és papnövendék él egyidejűleg, számuk attól is függ, hogy 
éppen hányan kapnak hajókon vagy egyéb külső területeken megbizatást az istenfélő 
népektől. 
Antoh helyi főpapnője Szigonyos Freia, az ő helyettese pedig Octus atya. 
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Dreina-templom 
Dreina temploma mondhatni a város szívében van, ennek ellenére ritkán telik meg 
emberekkel. Az épület eltörpül más városok Dreina-templomaihoz képest, sőt, a helyi 
Antoh-templom méreteivel sem vetekedhet, de elég magas és jellegzetes hely, hogy 
tájékozódási és találkozási pontként szolgáljon helyieknek és átutazóknak egyaránt. A 
templom további érdekessége, hogy -bár az épület Dreinának lett szentelve- megtalálhatóak 
benne más pyar istenek oltáriai is. Így e templomban fohászkodhatnak a hívők Kyelhez, 
Kradhoz, Dartonhoz és 
Ellanához is, az épület 
egy-egy 
oldalkápolnájában. A 
játék jelenében a 
templomban két Dreina- 
és egy Darton-pap 
(Ectus, Domrat és 
Cardisso atya) teljesít 
szolgálatot, valamint 
Eron Gwon, az újonnan 
érkezett Kyel-pap.  

Tajtékfejtők háza 
A tajték egy fehér, zsíros tapintású földféle, ami jól 
faragható. Az eronei tajtékfejtők elsősorban 
dísztárgyakat, pipákat készítenek belőle. 
 
A város mocsarasabb részén található a tajtékfejtők 
háza, mely nem igazán céhház, inkább egyfajta kiinduló- 
és találkozóhely a tajtékfejtők számára. Bárki betérhet a 
mindig nyitott épületbe, és a tűzhelyen folyamatosan 
melegen tartott teával átmelegítheti a nyirkos, hideg időben 
áthűlt testét. Egyébként a fejtéshez használt csákányok és 
kaparók élesítésére szolgáló nagy fenőkorongos gépezet, 
néhány karosszék, egy pad, és némi tartós élelem van csak 
az ötször hét láb alapterületű épületben. Szinte mindig van itt 
egy-két tajtékfejtő, így ha velük akar találkozni valaki, akkor 
érdemes idejönni. 

Pipakészítők háza 
 
Két szintes sátortetős épület, a víz 
fölé épült cölöpház, az alsó szinten 
egy üzlet helyiséghez hasonlatos 
szint található, négy szobával, 
fogadóhelyiség, konyha, tárgyaló, 
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raktár a felső szinten egy nagy tetőtéri műhely van berendezve mindenféle faragó 
szerszámmal, asztallal, alapanyaggal. Négy ember tud kényelmesen dolgozni. Az emeletről 
nyílik egy terasz ami a tengerre néz, két kisebb asztallal és négy székkel. Az erkély az alsó 
szinten a bejárat fölé nyúlik ki és előtetőként funkcionál.  
Az épület fából készült és kívülről is látszik rajta, hogy az éves karbantartás meghozta a 
gyümölcsét. Barnás színű olajjal van kezelve, így ellenállóbb a vízzel szemben. Sokan 
irígykednek rá és gyakran hangoztatják, hogy nem csak pipakészítésből él a tulajdonos.  
Tamurro Imer három embert foglalkoztat. Van kettő kisinas egyikük még csak 10 a másikuk 
16 éves. Mellettük egy 30 év körüli mesterember dolgozik itt.  
A mesterembert már többször megkörnyékezték a gorvikiak, de hűséges így mindig nemet 
mondott, de ez mégis pletykákhoz vezethet.  

Utazóváros 

A gróf rezidenciája (volt kalózpalota) 
A régi kalózpalota a város mindenkori urának székhelyeként szolgált egészen a Kalózherceg 
haláláig. Nevét is az itt lakóról kapta. Az épülethez egy palánkfallal körülvett, nagy kert is 
tartozik, ahol akár mulatságokat, akár csak hangulatosabb sétákat is tarthat az arra vágyó. 
Ez egy alapvetően fából készült épület, az utcafronton és a kert oldalán is egy-egy teljes 
hosszában lévő tornáccal. Az elülső tornácon mindig ül néhány gorviki őr, akik kártya- és 
kockajátékokkal ütik el az időt, de mindig ügyelnek rá, hogy hívatlan vendégek ne zaklassák 
Capullonto grófot. Az épület három szintes, a földszinten egy nagy előszoba, kétágú 
lépcsővel, valamint számos fogadó- és pihenőterem található. A középső szinten található a 
konyha, az élelmiszerraktár és az étkező, valamint az őrök egy részének szállásai, míg a 
legfelső szinten lakik a gróf és családja. A háznak van egy föld alatti, pinceszintje is. Itt 
található az élelmiszerraktár, valamint két különböző titkosajtón keresztül elérhető a tömlöc 
és a kincstár, utóbbiból egy titkos folyosó vezet az Iránytű-tér átellenes oldalán lévő 
elhagyott házba; ez menekülőútként szolgálhat.  

Zátonyváros 

Zátonypalota 
A zátonypalota egy igen új épület, Cadata Aggia Erone am Erone halála után fél évvel 
építették fel. Az építkezésnek egészen egyszerű oka volt: A Béka nem tudta megkaparintani 
a Kalózpalotát, így úgy döntött, felhúzatja a sajátját. Két teljes gályát bontottak el néhány 
nap leforgása alatt, hogy ezt a palotát összetákolják egyetlen hét leforgása alatt. Az 
épületben gyakorlatilag komplett hajókabinok, fülkék, rakodóterek lettek kialakítva, a Béka 
kedve szerint. Az egyik hajó daruját is beépítették az épületbe, így a zátonypalota raktárát 
egyszerűbb feltölteni illetve leüríteni. A legmagasabban fekvő szoba természetesen a 
kapitányé, de ő elővigyázatosságból (túl jó célpont lenne…) általában nem ott alszik. A 
zátonypalota egy szigeten fekszik, ahová álló- és függőhidak során keresztül is el lehet jutni, 
de jajj annak, aki ártó szándékkal közeledik; azon túl, hogy legalább húsz-harminc kalózzal 
biztosan találkozik az illető út közben (és mégennyivel odabenn), számíthat néhány 
csapdára is. Az épület maga nem túl nagy, “L” alakú, és közel sem olyan szép vagy 
praktikus, mint a hajdanvolt Kalózpalota, de az eredeti tervek szerint csupán pár hónapra 
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készült - ennek azonban már több, mint másfél éve. Azóta kialakult benne egy ivó a Béka 
kegyeltjeinek, és néhány örömlány is állandó lak- és munkahelyéül választott egy-egy 
kabint. 

Iszapvár 
Ha azt a kocsmát keresed, ahol a legkönnyebb gyilkosokat, rablókat, kalózokat felbérelni, az 
iszapvárba fognak irányítani. Itt gyűlik össze az igazi söpredék, a parttól gyakorlatilag 
legtávolabb lévő zátonyszigeten, amin még szilárd talaj található. A szigetecske csak 
csónakkkal vagy hajóval közelíthető meg, saját stégje is van. Az épület neve informál a 
felhasznált anyagokról is; némi fa és rengeteg agyagos-iszapos-tőzeges-tajtékos trutymó 
egyvelegeként jött létre. A falak csálén állnak, derékszöget vagy egyenest nehezebb itt 
találni, mint sivatagi hangyát. Az épületnek egy fő, ivó része van, illetve később toldalékként 
három kisebb “egyezkedőhelyet” kapott, ezek a csapostól bérelhetőek, rozoga ajtajukon 
nagy vaslakat díszeleg, és azok az ügyletek szoktak itt megköttetni, amik még a részeg 
kalózok jóérzését is kikezdenék. Gyakori vendég itt a Béka, a Fekete Nővérek egy-egy 
képviselője, más kalózkapitányok, illetve Maraka kapitány is megjelenhet. Azon túl, hogy 
tele van gyilkosokkal, kalózokkal a hely, ritkán -nagyjából hetente- halnak csak meg itt 
vendégek, a legtöbben jól ismerik egymást. Mindazok ide járnak, akiket a városból már 
kitoltottak. 

Fekete vidra kocsma 

 
A fekete vidra kocsma gyakorlatilag a 
tengerészek nem hivatalos “közismert” 
központja, itt ismerhetnek minden kapitányt, 
illetve a hírhedtebb hajók legénységét is. A 
kocsma egy hajdanán idevetődött toroni 
karakka farából lett kialakítva, a kapitányi 
kabinból lett az emelet és itt van berendezve 
a fogadós szállása, ő egyébként házas 
ember de nem veti meg az egyéb fehérnép 
illetve a fiatalabb fiúk társaságát. Felesége 
általában a söntés mögött áll, és többnyire ő 
is résztvevője a férje játszadozásainak, 
előfordul hogy a férfiakat ő “toborozza” a 
kocsmából. Relatíve sok információval 
rendelkeznek vagy ha nem, akkor tudják kit 
kell keresni. Borsos áron mérik a híreket, az 
információ ára kb. 3-5 ezüstről indul. 
Kapcsolatuk az alvilággal elég stabil, nem 
háborgatják őket, cserébe a megfelelő 
mértékig egyesek ingyen isznak és esznek 
náluk.  Az ivó rész a legénységi fedélköz volt 

valaha. Itt megtalálhatóak az egykori függőágyak, kötelek eszközök, pusztán a hangulat 
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miatt. A törzsvendégek akár alhatnak is itt, de a maximális alvólétszám 10-12 főre 
korlátozódik. A földszinti helyiségből 2 másik szoba nyílik, a konyha és egy raktár. A 
konyhában található két csempész tároló is. Az egyikben némi aranyra, fegyverekre és egy 
kis hordó naftára, a másikban egy nagyon masszív kis ládikára, benne egy mágikus 
térképre, a csempésztérképre bukkanhatnak. Ezt a térképet egy bérvarázsló készítette, és 
három különböző drágakő szerepel jelenleg rajta: A pipásmester smaragdja, a gorvikiak 
gyémántja és a vízimalom alatti rubin. Ezen felül szénnel be van karikázva a 
gyöngyhalászok szigete és a az Antoh-templom, a gyöngyhalászoké körrel (utalás a 
gyöngyre), míg a templom egy szögletes jellel… (az ott lévő zafír szögletesre van csiszolva). 
A sonioni opálról mit sem említ, a három rajta szereplő drágakőnek azonban a helyét is 
képes követni. A különböző kövek különböző színű, enyhe fénnyel világítanak rajta, a 
smaragd zölddel, a gyémánt fehérrel, a rubin vörössel. 
 
A helyen elsősorban a hírek cserélnek gazdát, illetve a “békésebb” kalózok, és más 
tengerészek járnak ide. A söpredék inkább Dodd ivójába vagy az Iszapvárba megy. 

Dodd ivója 
Dodd ivója az a hely, amit a város söpredéke a legjobban ismer. Az ivó 
a kikötő közepén található, és rendszeresen teltház van, az olcsó 
lőrének és rumnak a tengerészek nem tudnak ellenállni. Néhány 
rézgarasból könnyen berúghat a betévedő, és elfelejtheti gondjait. Az 
ivó húsz négyzetlábnyi alapterülete számtalan ügylet  helyszíne is; a 
lopott és rabolt javak legtöbbje itt cserél gazdát. Azt már csak a vén 
rókák tudják, hogy az ivó hátsó részében is zajlik az élet… A vizeldéből 
egy álfal elmozdításával lehet eljutni a “verem”-be, mely egy agyagos 

talajba ásott pincehelyiség. Itt nagyjából féltucat asztalon zajlik a 
szerencsejáték és az igazán nagy értékű javak 
cserekereskedelme-eladása. Ha valaki ide akar bejutni, vagy erős 
ajánlás kell, vagy valami olyan érték (például egy értékes drágakő) 
melyre valamelyik helyi öregfiúnak is fájhat a foga… A hátsó részt 
mindig tagbaszakadt tengerészek őrzik, akikkel nem érdemes ujjat 
húzni, mert a rövid tengerészkardok könnyen kicsusszannak a 
hüvelyükből, és az illető testét az éjszaka már a cápák fogják 
felzabálni… Gorvikiak és Kalózok egyformán járnak ide, a hely ilyen 
tekintetben függetlennek mondható. 
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Sziklaváros 

Gyémántbányák 
A gyémántbányákat nagyjából egy évszázaddal ezelőtt nyitották meg, először kettőt, majd 
nagyjából öt évre rá egy harmadikat, egy kalandozó Kadal-pap megérzése nyomán. A pap, 
miután megkapta jussát a méretes kövekből, elhagyta a vidéket. A fellelhető kövek száma 
nagyjából öt éve kezdett el csökkenni, már túl mélyre ástak a hegy gyomrában a bányászok. 
Nemrégiben - nagyjából két és fél éve - meg akarták nyitni a negyedik bányát is, de az első 
kutatások nem jártak sikerrel, így valódi járatot oda már nem építettek ki. Időközben 
bányászcéh alakult a kitermelés megszervezésére és kivitelezésére, rajtuk kívül biztosan 
senki nem tudja, mennyi kő van még a hegyekben. De a városiak kezdik sejteni, hogy nem 
sok lehet már hátra… 
Két egyszerű bányarajz, ha a JK-k mindenképpen be akarnának menni, és inkább nem 
improvizálna a KM: A bal oldaliban találták meg a gyémántot, a jobb oldali pedig bármelyik 
másik. 

Céhház 
A céhház a bányák cölöpfallal körülvett területén belül található, lényegében egy igen 
hosszú és keskeny ház. A ház hat helyiségből áll; ebből a bányákhoz két legközelebbi 
egy-egy hálófülke tíz-tíz ággyal, a harmadik egy nagy konyha és étkező, a negyedik a 
“vitaterem”, ahol számtalan karosszék és kanapé található, és ahol a céh vezetősége (a 
tizenöt elöljáró) a vitás kérdésekben dönteni szokot, egyébként egyfajta klubhelyiség. Ezek a 
helyiségek mind elérhetőek a mellettük lévőkből is. Az utolsó két helyiség a bányakapitány 
irodája és a drágakőraktár. A raktár csak az irodából érhető el, kívülről se ablaka se ajtaja 
nincs. Az épület egésze fából készült, de tűztől védő varázsjeleket róttak rá. A raktárt tovább 
erősítették mágikus védelemmel, valamint őrzik is, így oda bejutni igen nehéz, a falak csak 
mágikus eszközök vagy varázslat segítségével bonthatóak le. A raktár ajtajának 
kinyitásához egyszerre két kulcsot kell elforgatni két zárban: az egyik kulcs mindig a 
bányakapitánynál, a másik pedig az adott hétre megbízott kulcsőrnél van. Másolat nincs, és 
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csak nagyon nagyon nehezen lenne készíthető. A raktárban már közel sincs annyi vagyon, 
mint régebben volt, a polcok és ládák jó része üresen kong; de így is megér vagy háromezer 
aranyat a számtalan drágakő, ami ott található.

 

A bányakapitány háza 
Ha a bányakapitányt személyesen akarja felkeresni valaki, általában 
saját házában találkozik az illetővel. Ennek egyszerű oka van: itt érzi 
magát a legnagyobb biztonságban. A ház gyakorlatilag egy erődítés, 
kőből emelt, egyszintes épület, ablakain vasrács, ajtajában rugós 
mechanikával segített elhúzható rács található, abbitacél lakatokkal. 
Az ajtón belül egy tárgyalóhelyiség fogadja a látogatót, innen 
masszív, vasalt tölgyajtókon keresztül lehet a többi helyiségbe jutni. A 
tárgyalóhelyiségben egy nagy asztal, tíz székkel, egy szép 
díszpáncél, a falakon képek. A többi szoba egyszerű lakrésznek 
mondható, egy hálószoba a kapitánynak és feleségének, egy a 
gyerekeknek, egy konyha és étkező, egy fürdő, és egy nappali- illetve 
vendégszoba található itt.  

Vízimalom taverna 
A vízimalom taverna híresnek mondható nem csak városszerte, de az ide érkező átutazók is 
könnyen hallhatnak róla. A városba a nyugati oldalon lezúduló hatalmas, negyven láb magas 
vízesés alatt húzódó malomtó mellett alakítottak ki vízimalmot annak idején, mely a mai 
napig üzemel, és mellé-köré egy taverna is épült. Maga a tó is igazi látványosság; a 
békalencse, a tavirózsa, és az olykor feltűnő vízimanók a gyerekek kedvelt helyévé tették a 
tó környékét, a mögötte meghúzódó ligetes rész padjai pedig a szerelmesek és a titokban 
iszogató fiatalok számára kedves. A taverna rendkívül hangulatosan, igényesen 
berendezett, meszelt agyagfalaival, nádtetejével, búbos kemencéjével sokaknak elnyeri a 
tetszését. A malomkövet használják még őrlésre, de leginkább csak látványosság szintjén, a 
kevés gabonát amely a környéken terem inkább a fennsík valamelyik szélmalmában szokták 
megőrölni. A helyben készült tönkölylángos is híres a városban, ahogy Csöcsös Branna,  a 
felszolgálólány is. 
A taverna árai igen magasnak mondhatóak, az autentikus szállásért nem restellnek 
fejenként két-három ezüstöt kérni éjszakánként (meleg vacsorával és egyszerű reggelivel), 
de a fejedelmi lakosztály ára a vendég stílusától, vérmérsékletétől és elsősorban becsült 
vagyonától függően három-tizenöt aranypénz ellenében bérelhető egyetlen éjszakára. 
A taverna pincéjében számos ősöreg boroshordó (köztük predoci ötfürtös), harctéri ereklye, 
lehordott katapult-lövedék porosodik, de az ádáz kutakodó akár emberi maradványokat, 
évszázados ruhadarabokat is lelhet a sötétebb zugokban. Az egyik sötét, pókhálós szekrény 
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mélyén található egy kis, duplafenekű ékszeresláda, melynek rejtett részében ujjpercnyi 
rubinkő található. 

A világítótorony  
A város alapításával egyidőben emelték, 
a biztonságos hajózás érdekében - 
hiszen a kalózoknak kiemelten fontos volt 
a hajózás. Abban az időben még csak 
időszakosan üzemeltették a fényeket, 
mióta azonban egy 
kalandozó-tűzvarázsló Sogron-szent 
tüzévé bűvölte a jelzőtűz méretű 
fényforrást. (4K6 Sp, E:15). (A tornyot 
Ordan Psz. 1743-ban, a városállamok 
közötti egyezménnyel nyilvánította 
Sogron előtt is törvényessé és szentté, mivel a város hajói segítették az ordani ügynököket. 
Az ordani pecsétes díszoklevél a Kalózpalotában van, a torony falán pedig külön 
tajtékfaragvány - a legújabb - emlékezik meg az eseményről. Maga a torony 50 láb magas, 
alapjában 15 láb széles, a helyi kőből emelt, tajtékfaragásos díszítésű - ami egyébként alul a 
város alapításának történetét meséli el faragványok formájában. Belül csigalépcső vezet a 
legtetejére, ahol az örökégő tűz található, bár ezt mostanában már nem kell körbejárni. Máig 
megmaradtak a kőoszlopok közé leengedhető fa árnyékoló redőnyök amikkel elzárható a 
fény, de ezeket sosem használják, karbantartottságuk elégtelen. A világítótoronyhoz 
kacskaringós hegyi út vezet fel, szekérrel csak az első harmadáig járható. Egyetlen bejárata 
van a szélárnyékos oldalon, amely egy régi tölgy ajtó minimális vasalattal, zárral (zárnyitás 
+10%). A torony fényét ötven tengeri mérföldről is lehet látni. 
Az alsó szinten van egy raktárhelyiség, javarészt kihasználatlanul, mivel már nem kell 
tüzelőt szárítani benne. Berendezése két priccs amihez egy asztalka párosul. Felszerelés, 
takarók, élelem a szolgálatot adóknak.  
Itt tudnak pihenni a “ fény őrzői”. Általában ketten vannak itt és felváltva ellenőrzik a 
jelzőtüzet, parancsra pedig leárnyékolják - bár ilyen emberemlékezet óta nem fordult még 
elő. Nappal figyelemmel kísérik a hajóforgalmat is, a helyi hajók zászlójelzésekkel 
jelentkeznek be, így azokról 80% pontossággal tudnak információt adni, amit egy 
szakadozott könyvben rögzítenek - ikszekkel és a hajó nevére utaló jelképekkel. 
Értelemszerűen a toronyból jól belátható az egész kikötő.  
A toronyban a családi tanács által fizetett két őr váltja egymást hetente. A hét első napján, 
reggel esedékes váltást mindig jelentik a városőrségnél, ekkor kapják meg az őrségért járó 
fél ezüstöt. Népszerű munka, a városőrségből is többen jelentkeznek ide, így 50%-ban jó 
harcos is van jelen. A világítótorony egyébként látogatható városi tulajdon, de nem érdekel 
különösebben senkit. 
Érdekesség, amiről az őrök sem tudnak, hogy a raktár titkos rekeszt rejt, még az építés 
idejéből, benne néhány egykori kalóz kincsével… (néhány ékszer, összesen 30 arany 
értékben, ide különlegességek is mesélhetők.) 
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Semleges terület 

Őrtornyok 
A város falakkal ugyan nem bír, de 
számos őrtorony vigyázza a lakók 
biztonságát. Ezek a tornyok két-három, 
esetenként négy emelet magasak, 
legfelső szintjükön minden eseteben 
fedett kerengővel. A világítótornyoktól 
ellesett tükrös-lámpásos módszer segítségével őrfények is vannak a tornyokban, így éjszaka 
képesek bevilágítani a környéket az őrök, ha valami gyanúsat észlelnek. Az őrség nem túl 
fegyelmezett és komoly, sokszor önkéntesek is akadnak köztük, de ha egy tisztes polgár 
bajban van, előbb-utóbb azért számíthat segítségre. A tornyok kőből épültek, és erődített 
lakhelyként is szolgálnak; az alsó szinten hűvös raktár, a magasabb szinteken hálókörlet, 
egyszerű konyha található.  

Iránytű-tér 
A tér szélén található a sok-sok éve lezárt és mára gyakorlatilag leomlott Yankar pentádba 
vezető térkapu. Maga a tér a rajta lévő hatalmas iránytűről kapta a nevét: A hatalmas, 
kikövezett tér közepén egy húsz láb átmérőjű iránytű található, melyet a város egykorvolt 
építőmestere ajándékozott a településnek. Az iránytű nem csak a négy égtájat, de a világ 
minden irányában mutatja a fokokat (hathüvelykenként 1° eltérést) illetve a nevesebb 
települések feliratai is mind-mind megtalálhatóak a megfelelő irányoknál. A legfrisebb ezek 
közül Új-Pyarroné, illetve az egykorvolt hitközpont nevénél a nemrégiben odavésett “Ó-” 
előtag. 

Fogadó a kedvező szélhez 
(Szeles) 
A szeles a város leghíresebb 
fogadója, itt mindenki megfordul, aki 
számít. A fogadó berkein belül béke 
van, erről a Fedélzetmester 
gondoskodik. Ugyanis a Szeles 
tulajdonosa egy hajdanvolt 
fedélzetmester, aki nem átallotta a 
legénység tetemes részét is bevonni 
a munkába. Így a szakács is 
hajószakács volt annakelőtte, a 
felszolgálók is volt matrózok, és a 
rendfenntartásról is ők maguk 
gondoskodnak. Nagyjából húsz 
megállapodot tengeri medve üzemelteti együtt a helyet, elképesztően nagy forgalommal, 
amit a hírnévnek és a kis árrésnek is köszönhet. Nagyvárosi dámáknak nem ajánlott a hely, 
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mert gyakran csattannak pofonok vagy törnek a kerámiakorsók, de az ügy mindig hamar 
rendeződik. A szelest mindenki szereti, a szelesre mindenki vigyáz. 

Hétvitorla fogadó 
A hétvitorla már legalább ötven 
éve áll, így a város öreg épületei 
közé számít. Kőből épült, cégérén 
egy hatalmas, ötárbocos hajó 
díszeleg. A fogadó főként a 
nyugalomra vágyó átutazók 
kedvelt helye, borsos áraival (1 
ezüst/szoba/éj) a legtöbb 
rosszéletűt elriasztja. Gyakran 
megfordul itt Ruben Capullonto, a 
gorviki örökös , ha nyugalomra 
vágyik. Persze a Keszeg  itt sem 
téveszti szem elől, sőt, gyakran itt 
is szokta tanítgatni, egy félreeső 
asztalnál van lehetősége 
mesélni... 

Gyöngyhalászok szigete  
Egy egészen apró sziget amit egy híd köt össze a várossal. A szigeten összesen 16 viskó 
található. Ebből egy használaton kívül van. Ez a legelső ide kitelepülő gyöngyhalászé volt 
(polipkarú Serran). A sziget függőhídja bármikor behúzható, a gyöngyhalászokat nem 
zavarja az úszás… kikötni sok helyen lehet, több csónak-móló veszi körbe a szigetet - a 
gyöngyhalászok is ilyenekkel futnak ki vadászni - ahogy ők mondják. A sziget egyik oldalán 
egy természetes korallzátonynál alakították ki az Antoh-szentélyt - lásd ott. 
Maga a kicsi sziget szürke sziklás és csupán egy kiépített ösvény vezet körbe a házikókhoz 
illetve fel a sziget közepén található egyetlen fához, egy terebélyes és öreg fűzfához. A 
különlegessége hogy a korábbi gyöngyhalászok hamvai vannak felakasztva a fára 
fadobozkában, urnában vagy egyéb tárolóban. Ez a hagyomány arra vezethető vissza, hogy 
az első lakóját a szigetnek így helyezték végső nyugalomra, hogy örökké lássa a tengert. És 
az övé volt az az épület amelyet soha nem fognak kiadni. Ezidáig 125 kis urna lóg a fán. 
(Esetleg az egyikben lehetne a gyöngy, még arra gondoltam hogy egy titkos barlang lehetne 
a sziget alatt amit 1 merülő lyukból lehet elérni az egyik viskó titkos lejáróján keresztül.) 
 
A sziget házai félig a kőbe süllyesztett, kő és fa, viharálló házacskák, tűzhellyel. A 
gyöngyhalászok közössége zárt, akit felvesznek - a havonta egyszer összeülő tanács előtt 
sikeres vizsgát tesz képességeiből, ami általában egy jelölt és tengerbe dobott tárgy 
megkeresése és felhozatala - az kap itt házat. A tanácsnak minden gyöngyhalász tagja, a 
rangsorrendet a felhozott gyöngyök mennyisége és minősége határozza meg. Aki két 
holdhónapon keresztül semmit nem szerez, azt elküldik a szigetről.  
 A városban egészen szigorú szabályok vonatkoznak a gyöngyhalászatra. Törvényesen 
csak a gyöngyhalászok hozhatnak fel, és adhatnak-vehetnek gyöngyöket Erone 
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felségvizein. Ők a tanácsnak számolnak el, és együtt fizetik - gyöngyben, kéthavonta a 
létszámuknak megfelelő mennyiségű gyöngy - adójukat a város urának - ezért azok segítik 
és védelmezik is őket. Az adóba le nem adott gyöngy a halász tulajdona, szabadon 
értékesítheti. Ugyanígy tehet minden mással is, amit a felszínre hoz. Az illegális 
gyöngyhalászatot - és gyöngykereskedelmet - szigorúan büntetik az egyik lábfej levágásával 
büntetik. A gyöngyhalászoknak jelenleg 13 tagjuk van.  

Antoh-szentély 
A tengerúrnőnek nem csak nagytemploma, egy kis víziszentélye is található a városban. A 
gyöngyhalászok szigetén a korallzátony egy természetes kis öblöt alakított ki; ezt a helyet 
szenteltél fel néhány évtizeddel ezelőtt Antoh-papjai, hogy a Gyöngyhalászoknak és egyéb 
hajós népeknek ne kelljen mindig “felmászni” a templomhoz, hogy Antohnak áldozzanak. 
Ennél a kisebb “medence-szentélynél” is mindig van egy-két pap vagy legalább segéd, akik 
az áldozatbemutatáshoz tudnak segítséget adni, esetleg áldást adhatnak az útra -vagy víz 
alá- készülőknek.  
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Áttekintés 
Mivel a modulnak klasszikus értelemben nincs megoldása, és a karakterek gyakorlatilag 
kész helyzetbe csöppennek, a bemesélés kissé erőltetettnek tetszhet, ha úgy érzitek, bátran 
térjetek el tőle. Az események sem feltétlenül úgy történnek majd meg, ahogy leírásra 
kerültek, hiszen a karakterek ténykedése módosíthat ezen. 

Bemesélés 
A játékosok bemeséléséhez a karakteralkotásban található javaslat, remélhetőleg azt fogják 
követni. Ha azt követik, könnyebb lesz ezt a kérdést megoldani, de ha nem, akkor is 
számtalan mód kínálkozik a játékosok bemesélésére. A lényeg: Erone kellős közepén 
kezdődik a játék. Ez lehet valamelyik dokk, az Iránytű-tér, a Szeles, vagy akár Dodd ivója is. 
A lényeg az, hogy ide kell eljutattni a játékosokat. A motiváció csapatfüggő lehet, de mivel 
gyakorlatilag dél-Ynev minden hatalmának van érdekcsoportja a városban, nem lesz nehéz 
motivációt találni a játékosoknak. A játékosok annyit és úgy ismerhetnek a legendából, 
amennyit és ahogy jónak látod, megbízójuk ajánlhat nekik pénzt vagy akár varázstárgyat is, 
de fenyegetőzhet akár átokkal, méreggel, rontással is. Maga a hírnév is kecsegtető lehet, ha 
a játékosok göngyölítenék fel a legenda valóságtartalmát, még nagyobb hírnévre tehetnének 
szert. Ha “küldetést” kaptak megbízójuktól, fontos, hogy ne sulykoljuk beléjük a küldetés 
fontosságát, sőt, érdemes lehet elbagatellizálni is a dolgot, hadd érezzék egy kicsit, hogy 
szabadok. (Bátor mesélők azt is megtehetik, hogy a megbízó halálhírét tudatják a 
kalandozókkal, mikor a városba érnek.) A város él, pezseg, izgalmasabbnál izgalmasabb 
kalandok várják a kalandozókat, remélhetőleg nem lesz nehéz őket itt tartani. 

A szituáció 
A városban - sőt, az egész hercegségben - újra szárnyra kapott a hat kő legendája, és az 
elmúlt két évben (Cadata Aggia Erone am Erone halála óta) a város különböző hatalmai 
mind-mind arra pályáznak, hogy átvegyék az uralmat. Ezzel kapcsolatban merült fel újra a 
legenda, mert a viszálykodás végeláthatatlannak tetszik valamilyen “felsőbb hatalom” 
beavatkozása nélkül. 
A kényes egyensúlyban hat komolyabb érdekcsoport tevékenysége mérvadó: A kalózoké, 
akik a vizek jelentős részét uralják, a gorvikiaké, akik a szárazföldi kereskedelmet tartják a 
kezükben, és gorviktól kapják a csengő aranyakat, a pyarroni egyházé, akik a vallás 
kapcsán a legtöbb független személyt képesek megmozgatni, a szomszédos hercegségé, 
Dies Ravallonáé, melynek uralkodója komoly flottával rendelkezik, és régóta fáj a foga 
Eronéra (és fáj a feje Erone miatt), a bányászcéhé, mely a gyémánt- és egyéb 
drágakőkitermelést vezeti, és az amundoké, akik -egyelőre- megállíthatatlanul hódítják meg 
a világot. Egy összefoglalás a birtokolt kövekről, és hogy honnan próbálják megszerezni a 
többit: 
 
 
Kalózok (Zátonyváros): 
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- Az igazgyöngy a Békánál, a smaragd a Nővéreknél. 
- A sonioni opálhoz az Amundokat próbálják majd elintézni. 
- A rubint nem tudják, honnan szerezhetnék meg. (Rubent sejtik…) 
- A zafírhoz szeretnék felhasználni Rifasst. 
- A gyémántot a bányászcéhtől akarják megszerezni, megneszelték a 

szivárványgyémántot. 
Amundok: 
A sonioni opál a pap fejdíszében. 
Minden követ meg akarnak majd szerezni, a gorviki gyilkos megpróbálja rávenni a papot, 
hogy vegyék át a hatalmat a város felett a kövekkel. 
Gorvikiak (Utazóváros): 
A rubin az örökös maga, a gyémánt a Ranagol-templomban. 
Az igazgyöngyöt a gyöngyhalászoktól remélik, ha nem megy szép szóval, akkor erőszakkal 
A zafírhoz gond nélkül ellopják majd az Aranyszigonyt. 
A sonioni opálhoz jók lesznek az Amundok, meg akarják ölni majd a követséget. 
A smaragdot nem tudják, honnan szerezzék meg, amíg ez nincs meg, nem mennek a 
többiért. 
Pyar papság (Tajtékváros): 
A smaragd a pipakészítő mesternél, a Zafír az Aranyszigonyban. 
A rubinhoz megpróbálják majd meggyőzni az örököst. (Ez ígérkezik nehéznek, emiatt nem 
lépnek még a többivel) 
Az igazgyöngyöt megpróbálják a gyöngyhalászoktól megszerezni. 
A gyémántot a Ranagol-templomból szeretnék megszerezni, de ehhez kalandozók 
kellenének… 
A sonioni opálhoz kézenfekvőek az Amundok, de ellenük is ütőképes csapat kell. 
Dies Ravallona (Szomszéd hercegség): 
A zafír maga a cápaherceg lánya, a sonioni opál a zsebórában (erről nem tudnak még, de 
bármikor kiderülhet valami véletlen folytán… akár más érdekcsoport jelenlétében is). 
A rubin Ruben maga lehet, beleszerethetne valahogyan Rifassba… 
A gyémántot a bányászoktól szeretnék megvásárolni/megszerezni akár erővel is. 
Az igazgyöngyről tudnak a Béka fülében, azt akarják megszerezni. (a gyöngykeresők is 
alternatíva lehetnek, de nem várnának lehetőleg) 
A smaragdot nem tudják, honnan szerezzék meg. 
Bányászcéh (Sziklaváros): 
A gyémánt a bányában/céhházban.  
A zafírt az Antoh-papokkal való szövetkezéssel akarják majd elérni. 
A rubinhoz ismernek egy legendát a Vízimalom-tavernáról. 
Az igazgyöngyöt a gyöngyhalászokkal való leszerződéstől (nevető harmadikként) remélik. 
A smaragdról tudják, hogy a Fekete Nővéreknél van (tőlük lopták el annak idején...) 
A sonioni opálhoz az amundok kézenfekvőek. 
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Lehetséges vonalak pletykák alapján: 
 
“Hatujj” - A Békának hat ujja van, a legenda szerint a király is hat ujjú volt… Nem mellesleg 
egy olyan szivárványgyémántról is pletykák kapnak szárnyra, mely még a bányában van, 
mert senki nem tudta kihasítani a falból. [ Igazgyöngy és Gyémánt könnyebb ] 
“Nagy szerelem” - Ruben a gorviki fiú (Rubin) és Rifass a dies Ravallonai lány (Zafír) össze 
kell, hogy házasodjon, mert ők uralhatják csak igazán a népeket együtt [Ruben és Rifass 
könnyebb ] 
“Mind a miénk” - a csapat maga akarja átvenni az uralmat 
“Báránybőrben a farkas” - Maraka kapitány lepaktál a Gorvikiakkal vagy a kalózokkal (aki 
többet ajánl), egy régi sérelem miatt elárulja Dies Ravallona urát. [A Sonioni opál és az 
igazgyöngy(kalóz) vagy a gyémánt(gorviki) könnyebb] 

Idővonal - alapvető események 

1. nap 
Délelőtt: 

Dies Ravallona hercege, a Cápaherceg (és lánya, Rifass) a Sellőkirálynő 
fedélzetén, két kísérőhajó társaságában befut a kikötő be. Flottája maradéka 
az öböl bejáratánál horgonyoz le. 
Anghven Aggil felbérli az aszisz Kompániát a bányák (és a céhház) 
védelmére. 

Délután: 
A gróf és emberei A Szeles ben kártyáznak. Némi erőfitogtatás után elhagyják 
a helyet, azzal az ígérettel, hogy átveszik majd itt is az uralmat. 

Este: 
Ruben Capullonto a Hétvitorla fogadó ba megy mesterével. Az éjszakát is itt 
tölti. 
Ambiriel, az amundokkal szövetkező gorviki sorozatgyilkos belopózik a 
városba. 

2. nap 
Délelőtt: 

Ruben Capullonto még mindig a Hétvitorla fogadóban  marad, másnaposságát 
kúrálja, utána mesterével az udvaron edz. 
Maraka kapitány tervei szerint kezdődő betegséget mutat embereinek. 
Bare Capullonto emberei megfenyegetik a gyöngyhalászokat. 

Délután: 
Rifass Ectebazio Del Mosso (A Cápaherceg lánya) a Hétvitorla fogadó ba 
megy, Rubennel megpillantják egymást, de nem tudják, kicsoda is a másik. 
A kalózok A Béka tudta nélkül felbérelnek négy haramiát, hogy rabolja el 
Rifass Ectabaziot. 

Este: 
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Az éjszaka során A fekete nővérek meglékelik A Cápaherceg flottájának két 
hajóját; az egyik el is süllyed, a másikat sikerül megmenteni. 
Ambiriel egymaga megküzd egy részeg kalózcsapattal a kikötő egyik 
sikátorában, miután sarokba szorítják. Kettőt megöl közülük, egyet 
eszméletlenségbe taszít, de ő maga is súlyos lábsebet kap. A holttesteket a 
vízbe löki. 

3. nap 
Délelőtt: 

A Cápaherceg meglátogatja A Békát a zátonypalotában , egyeztetésük a 
szövetségről eredménytelennek tűnnek. 
Eközben a városban császkáló Rifass Ectabaziot követő fejvadászok 
megölnek négy haramiát, akik el akarták rabolni a lányt.  

Délután: 
Anghven Aggil a gyöngyhalászok képviselőjével estebédel, a jövőbeli 
egyezségre lépésről egyeztetnek.  
Megtalálják két kalóz holttestét a kikötő vízében. A gyilkossággal a gróf 
embereit gyanúsítják. (Valójában Ambiriel követte el őket) 

Este: 
Ruben Capullonto a Fekete Vidra  “fedélzetén” szándékozik tölteni az estét. Az 
éjszaka során kockajátékon összevész egy kalózkapitánnyal, tettlegességre is 
sor kerül. Megöli a kapitányt, a Keszeg pedig megsebesít további tizenkét 
kalózt, mialatt kimenti a fiút a helyről. 
Rifass Ectebazio és a Cápahereg a Vízimalom taverná ban költi el a 
vacsoráját, utána visszatérnek a Sellőkirálynőre. 
Az iszapvár ban nagy tömegverekedés zajlik, több tucat kalóz sebesül meg az 
egymással vívott küzdelemben. Halálos áldozat nincs. 
Ambiriel meglép a városból, visszatér a közelben várakozó Amundokhoz. 

4. nap 
Délelőtt: 

Maraka kapitány “kicseréli önmagát” egy elmaszkírozott koldussal, akivel 
betegséget színleltet. Ő maga elmegy Bare Capullontóhoz, és mindent 
elmond neki Dies Ravallonáról, amit tud. 

Délután: 
A Béka küldöttet meneszt A grófhoz, hogy számonkérje rajta Ruben 
meggondolatlanságát. 

Este: 
A béka az estét az iszapvárban, kapitányai és A fekete nővérek társaságában 
tölti. 
A gróf egy levágott fejet - a küldött fejét küldi válaszul a Békának, egyenesen 
az Iszapvárba. 
Az amundok a kék hold fényénél besétálnak a városba. Megölnek három 
ellenük szegülőt. Tárgyalni akarnak a város urával. Mivel mindenki mást mond 
nekik, meghagyják, hol találják őket a városon kívül. 
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5. nap 
Délelőtt: 

A béka felkeresi A Cápaherceget, és mégis szövetséget ajánl neki: lépjenek 
fel közösen A gróf ellen. Azt, hogy a gróf kiiktatása után mi történik, nem 
fektetik le. A tervezést óvatosan kell végezni. 

Délután: 
Antoh főpapja személyesen beszél a gyöngyhalászokkal. A gyöngyhalászok 
hűségesküt tesznek neki. 
A gróf és A béka egyszerre érkeznek a városon kívülre, az amundok 
táborához. Alkalmi szövetségre lépnek, és megölik az amundokat. A fejdísz 
(az opállal) a Békához kerül. 

Este: 
A Cápaherceg elhagyja a kikötőt és az öblöt, teljes flottájával. Két hajója 
titokban kiköt a várostól nem túl messze. A két hajó háromszáz katonát tesz 
partra az éj leple alatt, majd visszatér a flottához. A béka tíz kapitányt küld a 
katonákkal és tisztjeikkel való egyeztetésre. 
A grófnak jelent egy betérő futár a katonákról. Ő kettős cselt gyanít, ezért 
azonnal személyesen öli meg Maraka kapitányt. 
A gyöngyhalászok felkeresik Anghven Aggilt, és közlik, hogy az 
Antoh-papságot fogják támogatni. 
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A Drágakövek 

Az Igazgyöngy - A kalózfülbevaló 

Hozzávetőleges hely: A Béka fülében (Zátonyváros...) 

Kapcsolódó személyek: A Béka 
 
A Béka, a kalózok helyi kapitánya imádja az ékszereket. Legkedvesebb ékszereinek egyike 
egy igazgyöngy fülbevaló, melynek párját már a tenger feneke őrzi, egy tengeri 
szörnyeteggel vívott ütközetben veszett oda a bátyja, aki azt viselte. A fülbevalót tőle kapta, 
mikor kapitánnyá választották, huszonöt évvel ezelőtt. Semmi pénzért nem válna meg tőle… 
Na jó, kétszáz aranyért még ezt is odaadja. Egyébként valamilyen komoly szívességért 
(például valamelyik rivális érdekcsoport vezérének elhozataláért) szívesen odaadja. 
 
A Béka mostanság kevesebbszer mozdul ki, mióta a Kalózpalota  nem az övé, a 
Zátonypalotában  illetve az Iszapvárban  tölti ideje nagy részét. A Zátonyvároson  és a 
Semleges területek en kívül máshová még véletlenül sem teszi be a lábát, és különleges 
eseteket kivéve mindig emberei kísérik. 
 
Ha a kalózok mellé állnak a játékosok az érdekcsoportok küzdelmében, akkor ezzel a 
drágakővel nem lesz gondjuk, a Béka, sőt, sok rangosabb kalóz is tudja, hogy valódi 
igazgyöngyről van szó. 
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A Sonioni Opál - Az Amund talizmán 

Hozzávetőleges hely: Az amund pap fejdíszében 

Kapcsolódó személyek: Amundok 
Az Amundok a játék jelenében már abadanai falai alatt járnak. Követeik még mindig járják a 
világ nagyobb városait, keresik a szövetkezni óhajtó hatalmakat, és ide is eljutnak. A 
követség a hegyekben összeakadt egy rablóbandával, és ráadásul a hegyvidék vadjaival is 
meggyűlt a baja, így az összetétel kissé megváltozott: A főpap mellett csupán egyetlen 
hatalmas harcos élte túl a küzdelmeket, azonban egy tucat megbabonázott rabló is van 
velük. A rablók vezére - gátlástalan gorviki sorozatgyilkos - szövetséget kötött a főpappal, 
amikor rájött, hogy nem győzhet, így először ő érkezik majd a városba, kérdezősködni, 
körülszimatolni, mert sokkal kevésbé nyújt feltűnést.  
A tízkarátos, mágikus tisztaságú (de jelenleg nem működő) ékkő a pap fejdíszének éke 
számos apróbb drágakő között. Erőszak nélkül nemigen lehet megszerezni tőle, de 
hatalmas tudásért, kapcsolatokért, egyszerűen szólva valami olyasmiért, ami miatt 
ideküldték, probléma nélkül megválik tőle. 

A Rubin - Ruben Capullonto 

Kapcsolódó személyek: Ruben Capullonto, A Keszeg 

Hozzávetőleges hely: Változó (az utazóváros vagy a zátonyváros, esetenként a 
Hétvitorla Fogadó) 
A kalandozóknak elég egy kicsit kérdezősködni, vagy nyitva tartani a fülüket, és megütheti 
azt egy név; Ruben Capullonto. Ő a gorviki örökös, és nem nehéz a Ruben névhez a Rubin-t 
asszociálni, így könnyen lehet, hogy maga a fiú is “drágakőként funkcionál” majd. A fiú 
kalandokra, izgalmakra, pörgésre vágyik, a Keszeg  viszont tudja, milyen veszélyes is lehet, 
gyakorlatilag ő a fiú lelkiismerete. Erőszakkal meggyőzni szinte lehetetlen, a Keszegen kell 
felülkerekedni. Ez még csoportosan is komoly kihívás lehet, mert amennyiben nem 
tisztességes párbajban próbálják legyőzni, bizony értesíti a családfőt, aki nem lesz rest 
papot, boszorkánymestert és siedonokat küldeni fia és tanítója megmentésére... 
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A Smaragd - A föld ajándéka 

Hozzávetőleges hely: Tajtékváros, Pipakészítők háza 

Kapcsolódó személyek: Tamurro Imer (A Pipásmester), Eron Gwon (Az ifjú kyel-pap) 
 
Tamurro Imer, a pipásmester egy igen méretes, húsz karátos, még tisztítatlan smaragdot 
talált néhány hete a mocsárban, mikor tajtékért ásott legújabb megrendeléséhez. A kőről 
senkinek nem beszélt, kivéve egy fiatal Kyel-papot, Eron Gwont. A mesternek feltett célja 
hogy ő maga tisztítja meg a követ, és mestermunkájába, egy csodálatos pipába építi be. 
Van is egy erre a célra éppen alkalmas, már majdnem teljesen kész pipája, így ha nem szól 
közbe semmi, három nap alatt el is tudja készíteni a pipát, amit aztán majd a város leendő 
urának szán. Tudniillik ő is nyitott szemmel jár, látja, hogy lassan el kell dőlnie a helyzetnek. 
Így ha esetleg csak ez az egyetlen kő hiányozna a gyűjteményből, és a karakterek vagy 
pártfogoltjuk joggal áhítozik a város urának címére, megkaphatja ezt a követ, gyakorlatilag 
erőfeszítés nélkül. 
Eron Gwon csak akkor fogja elárulni a kő titkát, ha a pyarroni oldal segítése mellett esküt 
tesz a csapat, vagy ha az életét fenyegetik, ráadásul elég hihetően (pl. a szeme előtt 
gyilkolnak, vagy jó ideig kínozzák,esetleg megcsonkítják). 
A keresővarázsnak hála a csempésztérképen is rajta van. 
 

A Zafír - Rifass Ectebazio Del Mosso 

Hozzávetőleges hely: A kikötő, a Sellőkirálynő 

Kapcsolódó személyek: Rifass Ectebazio 
Rio Ectebazio lánya is nevezhető drágakőnek, éppúgy, ahogy Ruben Capullontó is A 
“Rifass” név visszafelé “ssafiR”, vagyis zafír, és erre a szójátékra igazán nem nehéz rájönni. 
A kikötői lebujokban - elsősorban az alvilághoz közelebbi Dodd ivója vagy Iszapvár 
kocsmákban gyakran beszélgetnek is a “Kis, húsos lánykáról”, és hogy milyen 
gusztustalanságokat művelnének vele, ha sikerülne elkapniuk. Rifass azonban nem gyakran 
keveri magát bajba, ilyen csapszékben nem is lehet rá számítani. Viszont a Fekete 
Vidrában majd’ minden nap megfordul, egy kis szórakozásért, és esetleges hírekért. Apja 
néha kisebb feladatokat bíz rá, de inkább csak örül, hogyha lánya nem keveredik bajba. Az 
éjszakákat mindig a Sellőkirálynő fedélzetén tölti, ez apja Zászlóshajója, egy ötárbocos, 
hetvenegy láb hosszú Dromonóriás. A hajó ötszintes, a fedélzettől számított második szinten 
lefelé található a leányzó lakosztálya. A hajón mindig több tucat katona és matróz van, 
éjszaka a fedélzeten kevesebben, de az első fedélközben annál többen; aki a lány vagy apja 
lakosztályához kíván hozzáférni, annak biztosan át kell verekednie magát rajtuk. Rifass a 
városban néha egyedül mászkál, azonban apja utasítására ekkor tisztes távolból általában 
egy-két ügyes fejvadász követi, akik nem restellenek lesből, méreggel ölni.  
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A Gyémánt - A legendás “szivárványgyémánt” 

Hozzávetőleges hely: A bánya / A bányászok céhháza  

Kapcsolódó személyek: a bányászok zsoldosai 
A játék kezdetén az ökölnyi, szivárványszínben pompázó gyémánt még a legmélyebbre 
nyúló bányában, egy nemrég, természetes omlással keletkezett járat legvégén található. A 
céh megpróbálja titokban tartani, de néhány fickónak ittasan eljár a szája egy ivóban, és a 
hír az omlásról, illetve a gyémántról hamar elterjed. Anghven Aggil már néhány nappal 
korábban felbérelt pár zsoldost, bár más okból (személyes fenyegetést kapott egy vélhetően 
gorviki haramiától - aki egyébként az amundokkal lepaktáló sorozatgyilkos, aki feszültséget 
akar szítani), de most kapóra jönnek neki: ők védik az első napon a bányát, majd az első 
éjszakai kifejtés és átszállítás után a céhházat és annak kincstárát. Aggil csak a harmadik 
napon gondolja át alaposan a dolgot, és küldi vissza a bányához a zsoldoscsapatot - hogy 
aki esetleg őket követné, továbbra is higgye azt, hogy a kő a bányában van. A felbérelt 
kardok azonban a bányától tökéletesen ellátnak a házig, illetve az általuk szervezett kis 
őrjárat is mindig a ház mellett megy el, alapos megfigyelőnek feltűnik, hogy nem is igazán a 
bányát őrzik. Ötven lábnyira vannak, így néhány szegmens alatt a céhháznál teremhetnek. 
Le kell szögezni, hogy ennek a gyémántnak valójában semmi köze nincs az alidari 
Szivárványgyémánt(ok)hoz. Ez egy egyszerű gyémánt, de mérete és tisztasága okán az 
emberek máris legendákat költenek köré - van, aki szerint szebb még az alidarinál is, van, 
aki szerint egy pont olyan gyémántokat tartalmazó járatra bukkantak… Szóval a pletykák 
már beindultak. 

A Smaragd II - A Fekete Nővérek kincse 

Hozzávetőleges hely: A Korallsziget 

Kapcsolódó személyek: A Fekete Nővérek 
A Korallsziget - maga a valódi sziget - a partoktól mintegy tizenöt mérföldre található. 
Területe mindössze harminc-negyven négyzetláb, és egyetlen oldalról megközelíthető, 
mindenhonnan máshonnan éles korallzátonyok teszik lehetetlenné a hajóknak, hogy 
kikössenek rajta. A szigeten néhány fabódén kívül semmi érdemleges nincs, a Fekete 
Nővérek ide szoktak kikötni, hogy a hajó kisebb sérüléseit megjavítsák és a zsákmányt 
elosszák, ha tengeri csatán vannak túl. Egyébiránt az azonos nevű hajón tengetik napjaikat, 
mely egy galleon, melynek hossza meghaladja az ötven lábat is. A nővérek száma kétszáz 
körülre tehető, mindnyájan nők, törvényen kívüliek. A nővérek mindenben egyenrangúak, 
kapitányuk portyáról-portyára, napról-napra változik, annak fényében, kit szavaznak meg 
éppen. Ez a sajátos demokrácia sokszor hozott már bajt rájuk, de hosszú távon mégiscsak 
működni látszik. Az aktuális kapitány kapja meg az ékkövekkel díszített látcsövet, mely 
tizenötszörös nagyítású képet kínál. Ennek a látcsőnek a dísze, a lencse fölötti rész éke egy 
méretes smaragd. A nővérek a látcsőtől biztosan nem válnak meg önszántukból, de a kőtől 
esetleg megválhatnak, több száz (ezer?) arany érték ellenében. 
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A Gyémánt II - Gorvik keze messzire ér 

Hozzávetőleges hely: A Ranagol-templom 

Kapcsolódó személyek: A Ranagol-pap, A küldött 
Ha a kalandozók valamilyen okból kifolyólag nem tudják megszerezni a 
Szivárványgyémántot, egy másik effajta drágakőnek is a nyomára bukkanhatnak. A 
gorvikiak nagy része, illetve az alvilág pár mindenhová bejáratos figurája tud egy gyémántról 
(a csempésztérképen is rajta van a templom), mely a Ranagol-templom titkos pincéjében 
található. A pincét csak Ranagol papja tudja kinyitni, csak ő ismeri a varázsszót, és ezen 
felül még egy további oka is volt annak, hogy egy hónapja ide rejtették a bányászcéh 
lemészárolt embereitől megszerzett diónyi, áttetsző gyémántot; ha a pincébe hitetlenek 
tévednek, az ott munkálkodó varázsjel egy Raquant szabadíthat rájuk. A raquannak 
körönként 60% esélye van rá, hogy az őt megidézése után síkjára visszaküldő varázsjel 
hatását örökre megszüntesse; ekkor az Elsődleges Anyagi Síkon marad haláláig! Ha a 
kalandozóknak esetleg nem sikerül legyőzniük, és elmenekülnek, a Raquan eszeveszett 
pusztításba fog kezdeni, amint kijut a templomból, és nem állapodik meg addig, míg a 
templom jelenlegi Ranagol-papját meg nem öli. Ranagolnak egyetlen papja és két 
papnövendéke van jelenleg a városban, közülük egyvalaki mindig a templomban van, a 
másik kettő olykor a városban, elsősorban az utazónegyedben, azon belül is leginkább a 
kalózpalotában tartózkodik. 
 
Zene: Bathory -Destroyer of Worlds 
 
A pincébe a templom áldozóoltárja mögött lehet lejutni, lépcső nem, csak létra vezet a 
hatszor hat láb alapterületű helyiségbe, mely a templom megépülése előtt 
csempészraktárként működött. A pincében néhány hordó, zsák és láda található, elsősorban 
élelmiszer vésztartalék és egyéb, értéktelen kacatok, de egy kis ládikában selyembe 
csomagolva néhány aprócska, nem teljesen tiszta gyémánt (~100 arany), és a diónyi 
áttetsző gyémánt is megtalálható. 
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A Zafír II - Az aranyszigony 

Hozzávetőleges hely: Az Antoh-katedrális 

Kapcsolódó személyek: Antoh-papok 
Antoh főtemplomában, az oltármedence felett egy hatalmas, abbitacélból szőtt háló függ, 
melyet a tetőszerkezetet tartó nagy gerendákhoz rögzítettek, összesen tizenhat ponton. 
Ebben a hálóban fekszik az Aranyszigony, egy Antohnak szentelt tárgy. A szigonyt a papok, 
sőt minden hívő is nagy becsben tartja, a legenda szerint ezerszáz éve, Antoh akkori 
kegyeltjének, aki Erone hercegség főpapja is kalózhercege is volt egyben a tengerből ugrott 
a kezébe, Antoh adományaként, miután egymaga pusztította el a városra és hercegségre 
törő, toronból ideérkező karakka-flottát. 
A kő ittlétéről elég sokan tudhatak, hiszen aki egyszer is megnézte közelebbről (pl. áldozott 
Antohak), az már láthatta. Antohtól való félelmükbe a hajósnépek azonban nem mernek 
hozzányúlni, a papok pedig nem hajlandóak. A kő szerepel a csempésztérképen is. 
A szigony egy erősen mágikus fegyver, hordozója naponta egyszer alkalmazhatja a 
“Megfékezés” varázslatot mágikus hatalom befektetése nélkül. A helyi főpapok fel vannak rá 
hatalmazva, hogy ha olyan erős vihar érne a városhoz tartozó öbölbe, mely ártatlanok 
pusztulásával fenyegetne, használják az eszközt. 
A szigony három ágában három különböző, mágikus drágakő található:  
A bal ágában Akvamarin, védelem az ősvíztől, 10 E. 
A középső ágában Zafír, mely egy rendkívül erős, 20 E-s ősvíz aurát von a szigony szárán 
található rövid varázslitániát (“Étekadó és Őriző, Életadó és Elvevő, óvd gyermeked!”) 
fennhangon elismétlő használó köré, mely bármikor megszüntethető, 1 órán át hat (eddig 
kitart a belé zárt levegő is), és naponta egyszer használható. 
A jobb szélsőben Hematit, védelem, 10 E (+5 VÉ) 
A háromágú szigony harcértékei egyébiránt (játéktechnikailag egy 93 mp-os szigony 
harcértékei + 5 VÉ): 
KÉ: 8, TÉ: 25, VÉ: 25, Sebzés: k10+3, Tám/kör: 1, Súly: 4 font, Érték: 5000+ arany 
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A Sonioni Opál II - Rio Ectebazio Del Mosso zsebórája 

Hozzávetőleges hely: Rio Ectebazionál vagy a kabinjában 

Kapcsolódó személyek: Rio Ectebazio 
Rio Ectebazio dicső múltra tekinthet vissza, ami a kapcsolatait illeti. Shadonban, Pyarronban 
és Erigowban is tanult, bejárta a kontinens számtalan országát, hogy minél több kultúrával 
megismerkedjék, és -ha majd ő kerül Dies Ravallona trónjára- felelős döntéseket 
hozhasson, a világ működésének és a népek akaratának megfelelően. Egyik ilyen útja során 
ismerkedett össze egy kahrei mesteremberrel, aki azóta már Gilron elé került. Ez a 
mesterember halálos ágyán saját gyermekei helyett Riora hagyományozta az évszázadok 
óta, számos generáció által tökéletesített zsebórát. Ez a különlegesen díszes, aranyozott, 
elképesztő mechanikával megáldott óra két mutató segítségével képes mutatni az idő 
múlását. Mágikus tulajdonságát a Gilron-papoknak tulajdonítják, de valójában tévednek. 
Áthatja ugyan a mágia a papok tevékenysége nyomán, de valójában nem a mechanika 
sugározza a legerősebben a mágiát, egy óidők háborúiból évezredek alatt északra 
keveredett, tíz karátos sonioni opálkristály hegyén fordulnak a mágnesezett mutatók. A 
drágakő -és az óra- elképesztő értékét tovább növeli, hogy ez a kő egyike a dorani 
szilánkoknak , a tíz kőnek, melyekbe általános mágikus védelmet zártak. Az óra 
hordozójának tíz százalék esélye van rá, hogy az ellene irányuló mágiák nem jönnek létre. 
Rio a zsebórát éber óráiban mindig mellényzsebében tartja, melyet csak igen ritkán vesz le. 
A zsebórához aranylánc is tartozik, annak végén csíptető van, mellyel zsebe belsejéhez van 
erősítve - ezzel óvja a lopástól és a leeséstől. Alváskor mellényét a szék támlájára akasztja, 
zsebóráját pedig az asztalon hagyja, ezzel emlékezteti magát arra, hogy minden reggel 
tisztítsa meg kvarcüvegét. 

A Rubin II - A vízimalom taverna titkos pincéje 

Hozzávetőleges hely: A vízimalom alatt 

Kapcsolódó személyek: - 
A taverna pincéjében számos ősöreg boroshordó (köztük predoci ötfürtös), harctéri ereklye, 
lehordott ágyúgolyó porosodik, de az ádáz kutakodó akár emberi maradványokat, 
évszázados ruhadarabokat is lelhet a sötétebb zugokban. Az egyik sötét, pókhálós szekrény 
mélyén található egy kis, duplafenekű ékszeresláda, melynek rejtett részében ujjpercnyi 
rubinkő található. 
A pince ajtaja nem túl masszív, őrizve sincs, a kőről igazából igen kevesen tudnak; egy 
keresővarázs eredményeként a csempésztérképen szerepel. 
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Az Igazgyöngy II - A gyöngykeresők 

Hozzávetőleges hely: A gyöngykeresők szigete 

Kapcsolódó személyek: A gyöngykeresők 
Ha a játékosoknak nem sikerül egyezkednie a kalózokkal (bármilyen okból kifolyólag), akkor 
a gyöngykeresők jelenthetik az alternatívát az igazgöngy megtalálására. Maguk a keresők 
nincsenek sokan, és a gyöngyöket a legritkább esetben adják el jött-menteknek, szigorú 
belső szabályokat alakítottak ki arra nézvést, kihez kerülhetnek a gyöngyök. A játék 
jelenében éppen megszakították egyezségüket Bare Capullontóval, mert miután szóvá 
tették, hogy a gróf nem fizet időben, egyiküket egyik reggel holtan találták. A gróf nem fog 
tovább menni, ennyi figyelmeztetés éppen elég volt, azonban a gyöngykeresők készülnek 
megállapodni Dies Ravallona urával, hogy mostantól neki dolgoznak majd -pláne, ha a város 
vezetését is átveszi-. A gyöngyhalászok nem hülyék, valódi, mágikus tisztaságú 
igazgyöngyöt ritkán találnak, sokszor heteikig egyáltalán nem. Amikor valószínűsítik, hogy 
találtak ilyen gyöngyöt, azt mindig az Antoh-szentélyhez viszik, ahol egy rövid áldozati rituálé 
után a Tengerúrnő megmodja nekik, valóban mágikus tisztaságú gyöngyöt találtak-e. Ha a 
játékosok megbízzák a gyöngykeresőket, hogy mind foglalkozzanak az üggyel, akkor három 
nap múltán találnak igazgyöngyöt. Persze ez legalább ötven-száz aranyukba fog kerülni, a 
gyöngyhalászok is ismerik a tarifákat… Az egyik gyöngyhalásznál jelenleg is van egy 
aprócska, mágikus tisztaságú igazgyöngy, de ő sem tudja, hogy valóban az lenne - viszont a 
játékos karakterek valami különleges varázslattal például kideríthetik ezt. 
 
 

 

Epilógus 
Jogos kérdés, hogy mi történik, ha a játékosok, vagy az ő segítségükkel az egyik hatalmi 
csoport megszerzi a köveket. Egyszerű a válasz: semmi. A helyzet alakulása attól függ, 
hogy kommunikálják ezt kifelé, és mennyire borult fel a hatalmi egyensúly. Jó eséllyel a 
segítségükkel átveheti a hatalmat az a csoport, akinél a kövek vannak, de ebben a kövek 
nem segítenek. De a tudat , hogy náluk van, sokat nyom a latba. Ezért hát, kedves 
Kalandmester, ha a játék menete úgy kívánja, nyugodtan hagyd nekik megszerezni a 
köveket egy-egy jó ötletért vagy varázslatért cserébe. Azután is LESZ MIT MESÉLNI. 
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Anghven Aggil- A bányászcéh feje- 4. szintű ember bárd  
Külső jegyek: 
Középmagas, átlagos testalkatú fickó, elegáns öltözetben, 
széles övben, a helyi divatot mindig követve. Ha leveszi 
hosszú bőrkabátját, azért lehet látni, hogy ő maga is 
dolgozott bányában, de kezein már látszik, hogy egy ideje 
nem fogtak szerszámot. Negyvenöt év körüli, szemkötőt 
hord.  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Élet) Anghven vágya mindig is az volt, hogy zenész 
lehessen, de fiatalkorában a pénz miatt a bányában kötött ki. 
Két évtizeden keresztül nélkülözött és dolgozott éjt nappallá 
téve azért, hogy harmincnégy évesen, tíz évvel ezelőtt elérje 
célját; lehessen a céh vezetője, és felszabaduljon elég ideje 
és pénze ahhoz, hogy elkezdhesse tanulmányait. 
Magánórák százait vette kontinensszerte híres bárdoktól, de 
a mágiához sajnos nincs jó érzéke, csak a 
szemfényvesztések sikerülnek neki. Hangszere a hegedű. 
Pyarronita, Kyelhez, Dreinához, Antohhoz és Albornehoz is 
szokott imádkozni. 
Színesítés: A szemkötő is ép szemet takar, csak megszokásból hordja; mivel nap mint nap 
drágaköveket vizsgál, amikre kénytelen egy szemmel fókuszálni. 
 
Főértékek: 
Szépség 9 
Intelligencia 14 
 
Ép:12 Fp:44 Ψp:17 Mp:16* 
AME: 20 MME: 18 Méregellenállás:6 
*csak a fénymágiákat ismeri 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös, Gorviki Af,5,3 
 
Kedvelt varázslatok 
Nem szokott varázsolni. Ha mégis: Tárgyalkotás (ETK 142), Képidézés (ETK 143), 
Láthatatlanság (ETK 140), Rejtjel (ETK 145) 
Felszerelés, vagyon 
Díszes ruházat, néhány ezüstnyi készpénz, egy levélbontó tőr (nem nevezhető 
fegyvernek)... 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Maguknak semmi keresnivalójuk nincs itten. 
“Jobban örültem volna, ha nem kell találkoznunk” 
“Uraim, én nem szoktam hazudni.”  
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Rio Ectebazio Del Mosso - Dies Ravallona ura - 3. szintű ember harcos 
Külső jegyek: 
Ötven év körüli, nagydarab fickó. Shadoni vonásai, barna haja, 
ápolt szakálla van. Ruhája is a shadoni stílus és a tengeren 
praktikus felszerelés keveréke. Látszik, hogy ha kell, még ma 
is megállja a helyét a harcban. Bal lábára sántít. A többség 
csak Cápahercegként emlegeti, lévén Dies Ravallona 
címerállata a cápa. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Élet) Családja már hetedik generáció óta uralja Dies 
Ravallonát, az ő keze alatt erősödött meg a város befolyása a 
tengeren. Remekül kihaszálta az Eronéban közelmúltban 
történteket, és a tengeri kereskedelemre már-már 
rátette a kezét. Nem titkoltan be akarja olvasztani 
Eronét a hercegségébe. 
Domvik hívő, de nem túl erősen. Tíz éve vette át 
titulusát apjától, így “kezdőnek” nem nevezhető, 
de még nem tökéletes diplomata. 
Színesítés: Bal lábfejének csak csonkja van meg, 
a többi rész nem valódi, fából van faragva, de 
nagyon ügyesen titkolja. Egy tengeri ütközetben 
veszítette el. 
 
Főértékek: 
Szépség 12 
Intelligencia 15 
Akaraterő 15 
Asztrál 14 
 
Ép:12 Fp:50 Ψp:- Mp:- 
AME: 54 (50 SP) MME: 55 (50 SP) Méregellenállás: 5 
 
Harcértékek: szablya  
KÉ 25 
TÉ 60 
VÉ 115 
Sebzés k6+2 
Tám/kör 1 
 
Képzettség Fok 
Politika/diplomácia Mf 
Jog/törénykezés Mf 
Hajózás Af 
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Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af, 5 
Shadoni Af, 5 
Gorviki Af, 3 
 
Felszerelés, vagyon 
Díszes szablya, Zsebóra (kahrei mestermű, benne 10 karát sonioni opál), 10 arany, 10 ezüst 
készpénz, de az ő tulajdonát képezi a három dromon, a két bárka, és négy tabrak is, amivel 
az öbölbe érkeztek.  
Zászlóshajója, a Sellőkirálnyő egy ötárbocos, hetvenegy láb hosszú Dromonóriás, ennél 
nagyobbal talán csak Shadon uralkodója rendelkezik ebből a típusból, de a Gályák tengerén 
csak a Hidraherceg hajóóriása nagyobb ennél. 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Ha egy egész hercegséget eligazgatok, még egy város igazán nem okozhat gondot.” 
“Erre nemet kell mondjak. A válaszom végleges, ne próbáljon győzködni.” 
“Bocsásson meg, azt hiszem, félreértettem valamit. Ötszáz aranyat mondott?” 
 

Rifass Ectebazio Del Mosso - Rio egyetlen lánya - 3. szintű bajvívónő 
Külső jegyek: 
Rifasst a praktikus, de elegáns öltözködés jellemzi, könnyű 
bőr és selyemruhákat hord, feszes bőrnadrágja, testhez 
simuló felsőruhája, széles bőr öve mind-mind a legjobb 
mesterek munkája. Tőrkarddal és hárítótőrrel harcol, az 
Aleggheri-stílust követi. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Káosz,Élet) Kalandvágyó, büszke, bátor, makacs teremtés. 
Apja szavait nem mindig követi, de nagy bajba nem szokta 
sodorni magát. Mindig kiáll magáért, a sértéseket maga torolja 
meg. A pszit nem volt képes elsajátítani, nem tud hosszan 
koncentrálni, nyugodt maradni. Kardját mesterétől kapta, 
évszázados, rettegett hírű tőrkard, melyet kivételes módon 
mágia hat át. 
Domvik hívő, de nem túl gyakran imádkozik. 
Színesítés: Nehezen viseli, ha valamit nem kap meg. Könnyen megtetszhet neki akár Ruben 
(véletlenül nem futnak össze, játékosi közreműködés kell), de akár egy jóképűbb (15+) 
dalnok, bajvívó, vagy egyéb hős kalandozó is. Tőrkardjának neve Rózsatövis, 
legendaismerettel már halhattak róla. 
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Főértékek: 
Erő 13 
Gyorsaság 15 
Ügyesség 18 
Állóképesség 16 
Egészség 16 
Szépség 16 
Intelligencia 15 
Akaraterő 11 
Asztrál 13 
Éberség/Észlelés 12 
 
Ép:11 Fp:36 Ψp:- Mp:- 
AME: 53 (50 SP) MME: 51( 50 SP) Méregellenállás: 6 
 
Harcértékek: tőrkard (93 mp) + hárítótőr  
KÉ 47 (18) 
TÉ 81 (32) 
VÉ 170 (34 + 29) 
Sebzés k6+2+2 (halálos szúrás 97-től) 
Tám/kör 2 
 
Képzettség Fok 
Tőrkard, hárítótőr Mf 
Lefegyverzés (tőrkard) Mf 
… és a kasztnál leírt többi képzettség 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Mf 
Shadoni Af,5 
Gorviki Af,5 
 
 
Felszerelés, vagyon 
Tőrkard (Rózsatövis, értéke legalább ötszáz arany), hárítótőr, díszes ruházat, néhány kisebb 
drágakő (20 arany értékben), 5-6 arany értékű készpénz 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“És ha nem megyek magukkal, mi lesz? Kényszerítenek?!” 
“Uram, egyenesen sértésnek veszem, hogy nem kért fel táncolni, mikor ilyen jól húzzák a 
talpalávalót!” 
“Most mennem kell, apám, a cápaherceg már biztosan kerestet.” 
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Bare Capullonto - A gorviki gróf - 9. szintű wier Harcos (tengeri vadász) 
Külső jegyek: 
Kortalan arcú, negyven-ötven év közötti fickó, sötét hajjal, 
ádáz tekintettel. Ruházata egyszerű, de az avatott 
szemnek így is árulkodik temérdek pénzéről. Tajtékpipáját 
szinte soha nem teszi le, így mindig erős dohányillat lengi 
körbe. Pecsétgyűrűjén egy rózsa található (a vörös rózsa a 
családi címer központi eleme) 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál) Bare rendkívül türelmes, főleg, mióta tudja, hogy 
wier. Tíz év esett fogságba Erone akkori Kalózhercegének 
hajóján, szabadulását csodaként emlegetik még ellenfelei is. Flottája impozáns, lásd a 
felszereléseknél, bár egy fél évvel ezelőtt megfogyatkozott, és zászlóshajóját is elvesztette 
egy tengeri ütközetben, gorvikban már készül az új Vadász . 
Vérbeli Ranagolita. 
Színesítés: az “ébredés" előtt nem pipázott, de a dohányillat elnyomja a ragadozószagot, 
amitől megriadtak az állatok. 
 
Főértékek: 
Egészség 15 
Szépség 15 
Intelligencia 16 
Asztrál 10 
 
Ép:11 Fp:92
Ψp:- Mp:- 
AME:40 (40SP) MME:40(40SP)
Méregellenállás:5 
 
Képzettség Fok 
Hajózás Mf 
Hadvezetés Af 
Politika/diplomácia Mf 
Értékbecslés Mf 
… és a kasztnál leírtak 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af,5 
Gorviki Af,5 
Shadoni Af,5 
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Felszerelés, vagyon 
A város egyik legnagyobb hatalmú embereként szinte bármit megkaphat. Vagyona több ezer 
arany, több tucat ingatlan, kisebb fogadók, kocsmák.  
Flottájába jelenleg tizennégy hajó tartozik: 

- öt gálya, hat brigg (köztük az ideiglenes zászlóshajó, a Vadász II ), és három kissé 
átépített Erracal 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Tényleg ezek a kutyafattyak húzták keresztül a számításaimat? Hát már bennetek sem 
bízhatok?” 
“Kit kell leszúrnom, hogy végre rendben menjenek a dolgok?” 
“Üdvözöllek benneteket, kalandozók. Már vártam, hogy meglátogassatok, sok mindenről 
kellene beszélnünk.” 

 

Ruben Capullonto - A gorviki örökös - 4. szintű ember bajvívó 
Külső jegyek: 
Jóképűnek mondott bőrnadrágos és bőrkabátos huszonéves srác, mindig igényesen 
beállított frizurával. Oldalán tőrkard lóg melynek kosarán a Capullontók családi címere, a 
vörös rózsa díszeleg. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Káosz) Folytonos rendbontásairól híres, huszonkét éves 
kölyök. Apjára kevéssé hallgat, azonban mesterétől 
elfogadja az építő kritikát és tanácsokat. Imádja a nőket, ha 
“vadászata” kevésbé tűnik sikeresnek, akár kifejezetten 
rondákkal is beéri. 
Ranagolita.  
Színesítés: anyja elvesztése óta tárgyként tekint a nőkre, 
de talán csak addig, míg rá nem akad egy hozzá illő nőre. 
Mestere egyedi, maga által kifejlesztett stílust tanít neki, 
mellyel eggyel több támadásra jogosult körönként, 
azonban fegyvere védő értéke csak felerészt számít. 
 
Főértékek: 
Erő 14 
Gyorsaság 18 
Ügyesség 18 
Állóképesség 11 
Egészség 12 
Szépség 15 
Intelligencia 13 
Akaraterő 15 
Asztrál 12 
Éberség/Észlelés 16 
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Ép:7 Fp:40 Ψp:16 Mp:- 
AME:18(16 SP) MME:21(16 SP) Méregellenállás:2 
 
Harcértékek: tőrkard  
KÉ 49(14) 
TÉ 84(22) 
VÉ 119(24/2) 
Sebzés k6+2+* 
Tám/kör 3 
* 5.szintű (-1) méreg, k10 szegmens alatt hat, k6x10 percig hat, hatása bénulás/görcs 
Képzettség Fok 
Tőrkard használata Mf 
… és a kasztnál leírt többi képzettség 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Mf 
Gorviki Af,5 
Shadoni Af,5 
 
Felszerelés, vagyon 
Díszes ruházat, Capullonto pecsétgyűrű aranyláncra fűzve a nyakában, míves tőrkard, 3-4 
arany készpénz 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Párbajra hívnálak, de nem vagy méltó rá!” 
“Húzz el innen öreg, amíg még jó kedvemben vagyok. Én kurvázni jöttem, nem tárgyalni.” 
“Fenyegetéssel nálam nem mész semmire. De lásd, kivel van dolgod, adok egy percet!” 

Hagar Teraquo - A keszeg - Ruben mestere - 4./11. szintű 
bajvívó/harcos 
Külső jegyek: 
Harmincas évei végén járó, szálkás izomzatú 
fickó. Fején mindig kendőt visel, testét egyedi 
páncél díszíti. Tőrkardot és egyedi hosszúkardot 
is visel derekén. Mozgásából, tekintetéből 
azonnal látszik, hogy igazi nagyragadozó. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Élet, Rend) Hagar vélhetően a város -és a 
környék- legveszedelmesebb harcosa. 
Legendás küzdő, sötét múltjáról azonban a 
legtöbben csak annyit tudnak, hogy shadonból 
érkezett, ahol mestere megölése után lett forró 
lába alatt a talaj. Maga választotta Rubent 
tanítványául hét éve. Soha nem gyilkol. 
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Hosszúkardját csak akkor használja, ha erős ellenfélre akad. 
Hitetlen 
Színesítés: mesterét ‘kivagyiságból’ ölte meg, be akarta neki bizonyítani, hogy nagyon jó 
harcos, de elragadta a hév. Egyedi stílust használ, mely +1 támadást ad neki elsődleges 
fegyverével, de annak védő értéke csak felerészt számít. 
 
Főértékek: 
Erő 15 
Gyorsaság 19 
Ügyesség 18 
Állóképesség 16 
Egészség 17 
Szépség 10 
Éberség/Észlelés 15 
 
Ép:12 Fp:110 Ψp:39 Mp:- 
AME:43(39 SP) MME: 42 (39 SP) Méregellenállás: 7 SFÉ: 4 
 
Harcértékek: tőrkard +hoszúkard 
KÉ 53(14) 50(11)  
TÉ 118(22) 120(24) 
VÉ 158(24/2) 184(26) 
Sebzés k6+2 k10 
Tám/kör 4 +2  
 
Képzettség Fok 
Tőrkard, Hosszúkard Mf 
Kétkezes harc Mf 
Történelemismeret Mf 
Fegyverismeret Mf 
Sebgyógyítás Mf 
… ezen felül a bajvívó kasztnál leírtak, és amit a KM még szükségesnek lát 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Shadoni Mf 
Közös Af,5 
Gorviki Af,5 
 
Felszerelés, vagyon 
Egyedi bőr- és fémpáncél (SFÉ: 4), Míves tőrkard és hosszúkard, praktikus ruhadarabok, 
néhány ezüst készpénz, a Capullontók megbízólevele (eljárhat a nevükben) 

Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Menjetek innen.” 
“Most nem alkalmas az időpont. Találkozzunk éjközép után a Szelesben.” 
“A fiú tényleg elég hirtelen, de jó ember.”  
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A Béka - Az eronei kalózok vezére - 7. szintű ember tengeri vadász 
Külső jegyek: 
Nagyorrú, tiritarka ruhákba öltözött, tollakkal 
teletűzdelt karimás kalapú fickó. Haját rasztásítja, 
loncsos csomókban hullik vállára. Rumtól bűzlik. 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Káosz) Minden helyzetből kilábaló, a kalandokat 
és a halálos veszedelmeket szórakozásnak 
tekintő fickó. Nem ismer félelmet, de nehéz vele 
komolyan egyezkedni. 
Antoh hívő, gyakran imádkozik, templomba is jár. 
Színesítés: A Béka sosem hazudik. Csak 
össze-vissza beszél és nehéz kihámozni belőle 
az igazságot.  
 
Főértékek: 
Intelligencia 15 
Asztrál 13 
Éberség/Észlelés 15 
 
Ép:10 Fp:70 Ψp:- Mp:- 
AME: 45 (32 SP, 10 A)MME: 43 (32 SP, 10 A) Méregellenállás: 4 
 
Harcértékek:Nem fog harcolni a karakterekkel, megteszik az emberei 
 
Képzettség Fok 
Mellébeszélés Mf 
Hajózás Mf 
… és a kasztnál leírtak 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös, gorviki Af, 5 
 
Felszerelés, vagyon 
Temérdek ékszer, köztük egy 10 AME-t és egy 10 MME-t adó amulett, díszes ruhák, tollak, 
egy kalózszablya,két kés, egy kulacs rum…Saját flottája nincs, de a környék összes kalóza 
inkább neki segít, mint a Capullontóknak, még ha névleg nem is ő a kalózherceg. Az őt 
támogató hajók: 7 bárka, 8 brigg, 10 galeasz, 6 gálya, több, mint egy tucat galló, 15 
shebeq… és számos kisebb hajó. 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Adjatok inkább egy kis rumot… Utána beszélhetünk.” 
“Utálom azt a barom Capullontót. Nem támadhatok rá nyílt színen, de várom a percet, mikor 
szemtől szemben találjuk magunkat.” 
“Én már itt sem vagyok…” 
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A Fekete Nővérek - rettegett hírű 
kalózcsapat - 1.-8. szintű harcosok 
Külső jegyek: 
A fekete nővérek egy csupa nőkből álló kalózkompánia, 
akik a Korallsziget nevű szigeten és az azonos nevű 
galleonon élnek. Mind más-más módon jelölik, hogy 
közéjük tartoznak (ki kendővel, ki fekete kalappal, ki 
ruhával), de mindnyájuknak van valahol egy tetoválása, 
melyen egy fekete színű nőalak található. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
Változó jelleműek, de mind szabad szellemű, bajtársias 
nők. Hátterük is változó, a legtöbben valami miatt 
kiszakadtak a társadalomból, más-más okból. 
Elsősorban Antoh hívők 
Színesítés: Az egész kompánia színesítésként szolgál a 
csapat számára, náluk lehet egy smaragd, ha a 
pipakészítők vonala valamiért nem működik. 
 
Ép:6-12 Fp:15-80
Ψp:0-30 Mp:0-40 (boszorkány) 
AME:0-35 MME:0-35
Méregellenállás:0-6 SFÉ: 0-2 (bőrpáncél, láncing) 
 
Harcértékek: változó 
KÉ 10-40 
TÉ 25-80 
VÉ 90-140 
CÉ 0-30 
Sebzés változó 
Tám/kör változó 
 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af,3+ 

+ változó 
 
Felszerelés, vagyon 
Mind kalózok, így ehhez mérten lehet felszerelésük… Kalózszablya, tőr, kés, számszeríj, 
szigony, túl sok értékük általában nincs, mert hamar elköltik. Egyetlen hajójuk a Korallsziget. 
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Maraka kapitány - Az áruló Dies Ravallonai - 5. szintű ember harcos 
Külső jegyek: 
Napbarnított bőrű, apró bajuszt és szakállat viselő kapitány. Hosszú 
haját több varkocsba fogja, azokat gyöngyökkel és fémkarikákkal 
díszíti. Láthatóan gondosan ügyel selyeminge és bőrkabátja 
tisztaságára. Tekintete ravaszságról árulkodik. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Halál) Maraka kapitány húsz éve szolgál Dies Ravallona 
zászalaja alatt, de ennél régebb óta tervezi a bosszút. Gorviki 
származását sosem titkolta, így nehéz úton jutott el a kapitányságig, 
de hősiességével és lojalitásával mindig sikerült elnyernie 
környezete bizalmát. Tíz éves korában veszített el szüleit, Dies 
Ravallona akkori ura végeztette ki őket, rabszolgatartás miatt. Azóta 
dédelgeti a bosszút. Az ébenkoszorú  kapitánya. 
Ranagol hitét vallja, de titkolja. 
Színesítés: a bosszút mostanra időzítette, tervei szerint a 
Capullontóknál marad, kitálal mindenről, hogy elveszejtse Dies 
Ravallonát.  Nem tud  az alkalmi szövetségről. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös, Shadoni, Gorviki Af,5 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Az életemet is feláldozom, ha azzal bebiztosíthatom, hogy elvesszenek.” 
“A kis szajhát sem egyszerű elkapni, mindig három-négy képzett fejvadász settenkedik a 
nyomában...” 

Tamurro Imer - A pipásmester - 
kasztnélküli ember 
Külső jegyek: 
Hetven év körüli, gyakorlatilag teljesen ősz, 
nagy szakállú figura. Régen jó erőben 
lehetett, de már igencsak elgyengült, árnyéka 
régi önmagának. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Élet, Rend) Békés, kedves, barátságos fickó, 
aki nagyon szeret pipákat készíteni. 
Nem túl vallásos, de az istenek létét nem 
kérdőjelezi meg. 
Színesítés: Szinte egész testét tetoválások 
fedik, fiatal korában rettegett hírű kalóz volt 
(Húsz évig volt fedélzetmester és hajóorvos a 
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Cadata Eronét megelőző Kalózherceg, Abdeir Corydos am Erone zászlóshajóján), de ezt 
manapság már csak a kapitányok, illetve közeli ismerősei tudják. 
 
Ép:7 Fp:25 Ψp:- Mp:- 
AME:20 (15 SP) MME: 21 (15 SP) Méregellenállás: 2 (a fénykorából…) 
 
Harcértékek:  
Nem fog harcolni, nem ellenfél igazán már senkinek. 
 
Képzettség Fok 
Szakma - pipakészítő Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Hajózás Mf 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af, 5 
Gorviki Af, 5 
Shadoni Af, 3 
 
Felszerelés, vagyon 
A pipakészítő műhelye tele van jó minőségű szerszámokkal (tolvajfelszerelésnek sem 
utolsó), vagyona azonban szinte semmi nincs. A pipakészítők házában vannak kész pipái, 
azok összértéke nagyjából 15-20 arany. A smaragd viszont, ami nála van, hozzáértő 
kezekben egy 18 karátos nem mágikus, vagy akár 6 karátos, mágikus tisztaságú kővé 
formálható. Nagyon értékes. 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Fiacskám, én már nem tudom olyan gyorsan szedni a lábaimat, mint annak idején!” 
“Kőről? Miféle kőről? Nem tudok semmiféle kőről, és jobb lesz, ha eltakarodtok innen!” 
“Jó, jó, jó, ne olyan hevesen. Beszéljük meg egy jó kis rumos tea mellett a Vidrában. Ti 
fizettek!” 

Eron Gwon - a fiatal pap- 1. szintű ember 
Kyel-pap 
Külső jegyek: 
vékony testalkatú, kissé fagyos tekintetű húsz év körüli 
fickó, aki sohasem mosolyog. Barna talárban, 
fegyvertelenül jár. 

 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend) A fiatal pap szerencséjére mindig is távol maradt a 
magaspolitikától, így a pyarroni eszme még a lehető 
legtisztább formában él benne. Segíti az elesetteket, és úgy 
gondolja, hogy Pyarron igazsága mindenki igazsága is 
egyben. Két hónapja érkezett a városba, pappá avatása 
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után egyből, saját elhatározásból (“majd én rendet teszek!”). Nem tapasztalta meg igazán 
soha, hogy az igazság a legritkább esetben egyezik valamelyik oldal álláspontjával teljesen. 
Tud a pipakészítő mesternél lévő smaragdról. 
Kyel híve 
Színesítés: érdekes ízt adhat a játéknak, ha az ifjút esetleg a játékosok ébresztik rá, hogy a 
pyarroni eszmének is van sötét oldala. Ekkor sem inog meg Kyelben, de a pyarronba vetett 
hitében igen, és elhagyja az egyházat, hogy a karakterekhez csatlakozzon, és őket segítse. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af, 5 
 
Kedvelt varázslatok 
Rendreutasítás (ETK 163), Méregérzékelés (ETK 162), Jellemérzékelés (ETK 160) 
 
Különleges képességek 
30% eséllyel megsúgja neki istene, ha valaki hazudik. 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Barátaim, nincs szükség vérontásra. Kyel igazsága megvilágosítja elméteket.” 
“Az igazságot keresni, mindig, minden körülmények között.” 
“Örömömre szolgálna, ha csatlakozhatnék hozzátok az úton.” 

Ambiriel - Az amundokkal lepaktáló 
sorozatgyilkos - 6. szintű gorviki fejvadász 
Külső jegyek: 
Magas, jó kiállású, megnyerő rövid, sötét hajú férfi, 
gondosan ápolt, rövid szakállal és festett 
szem-álarccal. Barna ujjast, strapabíró nadrágot és 
csizmát visel, övtáskákkal, minden nála van, ami az 
erdei túléléshez kell. Fegyvere két széles pengéjű, 
hegyi rövidkard - ezeket ritkán használja. Jó minőségű 
és praktikus, szürke csuklyás köpenye is van.  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál,Káosz) Óvatos, mindenben a saját hasznát 
keresi. Ügyesen méri fel az erőviszonyokat, és 
mindenkit kihasznál céljai érdekében. Ha kell 
behízelgő, ha kell erős, szeret a háttérből irányítani, 
önmagát nem sodorja veszélybe. Ha akar valamit, azt 
inkább mással intézteti el. Abradoi klánjából is intrikái 
miatt űzték el. A tengeren, menekülés közben 
“meghalt”, és hónapokat raboskodott önként egy gályán, mire a Kereskedő hercegségeknél 
megszökött. A haramiákat irányítgatva építette kis birodalmát, amikor találkozott az 
amundokkal, noha majdnem legyőzték őket, felismerte a pap és a mögötte állók hatalmát, 
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így szövetséget ajánlott, és alázatosan az amund pap szolgálatába állt megmaradt 
embereivel.  
Ranagol 
Színesítés: a szeme köré gorvikban tetovált jeleket (mágikus tetoválás volt) egy nagy, 
tetovált szem-álarccal rejtette el (árulója lenne), ám ez csak használt sajátos sármjának.  
 
Főértékek: 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 16 
Intelligencia 17 
Éberség/Észlelés 12 
 
Ép: 9 Fp: 84 Ψp:26 Mp: - 
AME: 26 MME: 26 Méregellenállás: 3 
 
Harcértékek: Hegyi rövidkard  
KÉ 39 (9) 
TÉ 57 (12) 
VÉ 128 (14)  
CÉ 6 
Sebzés K6+4 (fv.) + méreg 
Tám/kör 1 (+1 - kétkezes harc) 
Méreg: 2x8 adag Vérizzító (1TK,383) 6.szintű, IV. típus, 3K6 v. 6K6 Fp, gyo és ügy. 5 körre 
10 lesz. 
Képzettség Fok 
Pszi Af 
Kétkezes harc Af 
Mellébeszélés Af 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös, Gorviki 5 
 
Taktika: Más harcol helyette. Ha sarokba szorítják, védtelennek, gyengének mutatkozik. Ha 
harcolni kell, egy kézzel kezd, védekezik, kivár, majd gyorsan támad, ha lehet, méreggel, és 
megvárja, amíg az hat. Ha lehet elmenekül, minden lehetőséget kihasznál a tárgyalásra, egy 
sikeres támadást is az “inkább beszéljük meg” követ. Ha teheti, mindenkit összeugraszt 
maga körül, és ő csak “nevet”. 
 
Felszerelés, vagyon 
Praktikus, apró tárgyak zsebekben, övtáskában. Horog, zsinór, csapda alkatrészek, golyó, 
sulyom, kötél, varrókészlet, írókészlet, borotva, mérgek. 2 db hegyi rövidkard. 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Ki a fene vagy te? Azt hiszem, jól meglennénk.” 
“Ilyen képességekkel vezetőnek kellene lenned, kár, hogy nem hallgatnak rád.” 
“Harcolhatunk is, de ajánlok jobb lehetőséget, és látom, hogy te jó üzletember vagy…”  
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Addoru - amund (hat-neb) - 5. szintű Amhe-Ramun-pap (katah)  
Külső jegyek: 
Két láb magas, kidolgozott testű, hibátlan bőrű amund férfi. Arcát szinte mindig arany 
sakál-maszkba rejti (ezt díszíti a sonnioni opál), hasonulván az Amhe-démonhoz, ami útjára 
küldte. Minimális manase-bőr ruháját arany díszöv egészíti ki, kardíszt, alkarvédőket és 
vállvasat is visel. Fegyvere egy kopesh, és egy pajzstőr.  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál, Rend) Csak Amhe-Ramun igazságában hisz. Mindenki, aki ez ellen tesz, méltatlan 
lázadó, akit el kell tiporni. Erőfitogtató, felsőbbrendű, az 
embereket, lenézi, a nőket megveti, viszont az 
alázatosságot értéknek tekinti, hiszen ezzel felismerve 
helyüket, boldogulhatnak, az ilyen emberekkel tárgyal is 
akár, ezért küldték követnek. A harc mestere, teste 
formálása és a rituális harc fontos számára - csak maga 
küldi áldozatait a kékarcú isten elé. 
 
Színesítés: A nőket különösen lenézi, pláne, ha ember. 
Örömét leli az ilyenek cél nélküli kínzásában. Ha módja 
van rá, szeret így szórakozni.  
 
Főértékek: 
Erő 17 
Gyorsaság 16 
Ügyesség 17 
Állóképesség 16 
Egészség 16 
Szépség 17 
Intelligencia 14 
Akaraterő 16 
Asztrál 12 
Éberség/Észlelés 13 
 
Ép:12 Fp:58 Ψp:- Mp:45 
AME: 25 MME: 25 Méregellenállás: 6 
Amikor a kék hold fent van, ő is bekapcsolódik az isteni tudatba, ilyenkor asztrálisan és 
mentálisan nem támadható - nincs értelme. Különleges képességei megkétszereződnek. 
Harcértékek: kopesh pajzstőr 
KÉ 129 (6) 125 
TÉ 73 (16) 57 
VÉ 134 (14) +20  
CÉ 7 - 
Sebzés K10+3 K6+2 
Tám/kör 1 1 
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Képzettség Fok 
Pajzshasználat Mf 
Ugás/akrobatika 70% 
Körkörös harc Mf (túlerő csak 4 fölött) 
Rendelkezik minden amund különleges képességgel, használja is őket.  
Taktika: 
Szolgáit kovácsolja egységbe, fanatizálja, irányítja. Ha harcra kényszerül, egyedül harcol, 
megöli ellenfeleit.  
Beszélt nyelvek Fok 
Amund Mf 
Közös Af (1) 
Telepatikusan kommunikál, faji különleges képességét használva. Közös nyelven csak 
áldozataihoz szól, akkor is fenyegető, ijesztő szavakkal: “most meghalsz”, “ezért 
elpusztítalak”. Amikor követként tárgyal,E/1 -ben beszél, és mintha ő lenne Amhe-Ramun.  
 
Felszerelés, vagyon 
Arany papi öltözék, Arany fejdísz (benne sonnioni opál), 1 kopesh, 1 pajzstőr Papi díszvért 
(Sfé:4, Mgt:0) 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Hódolj be nekem, vagy elpusztítalak.” 
”Seregem már úton van, nem dacolhattok hatalmammal” 
”Harc, szenvedés, halál.” 

Rahha-tiaha - sznofru - 5. szintű amund kígyó-fejvadásznő 
Külső jegyek: 
Magas (1,9 láb), izmos alkatú, gyöngyörű amund nő. 
Fehér tunikát hord, a pap jelenlétében pedig 
aranyozott, díszes fértet és alkarvédőket visel. 
Fegyvereit övön hordja. Párducprémet visel, amit 
csuklyként is hord, dicsőség és rangjelző ez, mivel ő 
maga, puszta kézzel ölte meg az állatot.  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál) Amhe-Ramun odaadó szolgája. A papot 
védelmezi, annak testőre, mindent az ő parancsai 
szerint hajt végre. Vele együtt néma szolga csupán. A 
legügyesebb, és utolsó szolgája. Ha egyedül marad, 
alakoskodó, simulékony, mindent megtesz a túlélés 
érdekében, és orvul, meglepetésből öl, szökik, ha 
kell.  
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Színesítés: Zsákmányolt egy hosszú íjat, ezt mindig megpróbálja használni, de még nem 
megy neki. (az íj különösen ritka és rangos fegyver a sivatagban) 
 
Főértékek: 
Erő 15 
Gyorsaság 18 
Ügyesség 17 
Állóképesség 15 
Egészség 15 
Szépség 17 
Intelligencia 12 
Akaraterő 14 
Asztrál 11 
Éberség/Észlelés 15 
 
Ép: 11 Fp: 68 Ψp:- Mp:- 
AME: 20 MME: 20 Méregellenállás: 5 
 
Harcértékek: kopesh fogastőr hosszú íj 
KÉ 43 (6) 45 (8) 31 (4 -10) 
TÉ 80 (16) 74 (10) 100 láb (-, -20) 
VÉ 124 (14) 112 (2) 90 (0, -20) 
CÉ 8 - 0 (6, -30) 
Sebzés K10+3 K6+3 
Tám/kör 1 2 
 
Képzettség Fok 
Ugrás/akrobatika 85% 
Rendelkezik minden amund különleges képességgel, használja is őket. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
amund Af (5)  
közös Af (2) 
gorviki Af (1) 
Taktika: Hagyja a szolgákat érvényesülni, és csak a méltó ellenfelekkel foglalkozik. Ha            
teheti, lesből támad, mindent kihasznál, szemtől szemben pedig mindig ellenfele gyors           
elpusztítására törekszik. Mióta megvan az íja, mindig azzal kezd, noha egyelőre kétes            
eredménnyel.  
Felszerelés, vagyon 
Amund dísz-vért, (Sfé:2, Mgt:0), kopesh, fogastőr, párducbőr. Kiváló hosszú íj és vesszők 
(megölt Arel-paptól).  
Szófordulatok, jellemző mondatok 
- 
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Ambiriel haramiái - 1-3 szintű harcosok (12 fő:  2 x 3., 5 x 2., 5 x 1. Tsz.) 
Külső jegyek: Erős testfelépítésű, kevert rasszú hegyi emberek, szedett-vetett         
felszereléssel. Ápolatlanok, őket is, praktikus ruházatukat is megtépázta a természet.          
Felszerelésük nem egységes, de praktikus. Ujjast, nadrágot, csizmát viselnek,         
fegyverövekkel, bőrvérttel, és meleg, ha kell csuklyás köpennyel.  
Fegyvereik a dobótőr, hegyi rövidkard, tőr, rövid íj, bot, egykezes csatabárd, hosszúkard,            
bola. 
  
Jellem: káosz, halál, halál-káosz, káosz-halál. Öntörvényű, sokat csalódott, megkeseredett         
emberek, akik gond nélkül ölnek, fosztogatnak. Mind más ok miatt csatlakozott Ambrielhez,            
ő tartja őket egyben, sok az ellentét a csapaton belül. Látszólag egyenrangúak, szavaznak,             
ha kell, de Ambriel az orruknál fogva vezeti őket, kit szívességgel, kit adóssággal, kit erővel               
utasít. Azt jól tudják, hogy egyedül elvesznek, így összetartanak a harcokban. Ambriel            
mesés gazdagságot ígért nekik az amundok oldalán, ez külön lendületet ad a bandának.             
Noha az amundok megölték számos társukat, ezért félik és gyűlölik őket, most új egyezség              
van. Nagyszájúak, kötekedőek, szeretik az értékeket, elveszik, ami kell. Ambriel parancsait           
is a legnagyobb szabadsággal hajtják végre.  
 Ép: 12 Fp: 26-46 Ψp:- Mp:- 
AME: 0-4 MME: 0-4 Méregellenállás: 2-6 
 
Harcértékek: 1 Tsz. 2 Tsz. 3 Tsz.  
KÉ 22 25 30 
TÉ 40 46 51 
VÉ 90 96 101  
CÉ 5 (íjász) 10 (íjász) 15 (íjász) 
Sebzés K10+3 K6+3 K6 
Tám/kör 1 1 2 
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Thalkir Gud, A bika- Az “Aszisz kompánia” vezetője - 10. szintű 
falanxharcos 
Külső jegyek: 
Marcona külsejű, láthatóan harcedzett katona. 
Bajuszába és szakállába is vegyülnek már ősz 
hajszálak. Haját varkocsba fogva hordja, de általában 
csuklya fedi azt. Pikkelyvértjétől ritkán, kardjától 
gyakorlatilag soha nem válik meg. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend, Halál) Húsz év szolgálat után, engedetlenség 
miatt menesztett falanxharcos. A sas légió egykori 
száznagya. 
A pyar istenekhez fohászkodik, elsősorban Kyelhez 
 
Főértékek: 
Erő 16 
Gyorsaság 14 
Ügyesség 14 
Állóképesség 16 
Egészség 16 
Szépség 11 
Intelligencia 15 
Akaraterő 15 
Asztrál 10 
Éberség/Észlelés 13 
 
Ép:13 Fp:94 Ψp:- Mp:- 
AME: 36 (36 SP) MME: 41 (36 SP) Méregellenállás: 6 + 2 (amulett) 
SFÉ: 4 (abbitacél pikkelyvért) 
 
Harcértékek: abbitacél rövidkard lándzsa közepes pajzs 
KÉ 53(9+2+5) 46(4+5) 37(0) 
TÉ 106(12+10) 106(12+10) 84(0) 
VÉ 152(14+5+10) 145(12+10) 187/180(35) 
Sebzés k6+1+1 k10 k6 
Tám/kör 2 2 +1 
 
Képzettség Fok 
Rövidkard, Lándzsa Mf 
Pajzshasználat Mf 
Hadrend, hadvezetés Mf 
Nehézvértviselet Mf 
… és számos további harctéri képzettség 
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Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af,5 
Aszisz Mf 
Erv Af,3 
Gorviki Af,1 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Mióta nem vagyok katona, csak olyan feladatot vállalok, ami egyeztethető az 
értékrendemmel.” 
“Amit megfogadtam, ahhoz mindig tartom magam.” 
“Nem akarlak megölni benneteket. De ha nem mentek el, nem lesz más választásom.” 

Tion és Grettia, az Ikrek - Az “Aszisz 
kompánia” tagjai - 5. szintű fejvadászok 
Külső jegyek: 
Arcukat mindig csuklya alá rejtő alakok. A kisebb 
termetű minden bizonnyal nő. Hosszú bőrkabátjuk 
esésének ívét több helyen is megtöri valami, vélhetőleg 
fegyverek. Láthatóan figyelnek mindenre, folyamatosan 
együtt mozognak. Egyszerűnek tűnő, de külön 
tervezett, drága és jó minőségű ruhákat és felszerelést 
hordanak. Csatok, zsebek,  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(rend-halál, halál-rend) Alaposak, zárkózottak és 
fegyelmezettek és megfontoltak, egymást mindenáron 
megvédelmezik. Egymás nélkül összeroppannak... 
Együtt gondolkodnak, többes számban beszélnek, 
gyakorlatilag külön “nem is léteznek”. Felnéznek vezetőjükre, nem árulják el pár aranyért.  
Vallás: pyarroni (főleg: Darton, Uwel) 
Színesítés: Fiatalon elszakították őket a családjuktól, szinte mindent az ikerség előnyének 
kihasználása alá rendelt oktatójuk (egy renegát toroni Iker). Egymás szeretői, de ezt csak 
alapos megfigyelés után lehet sejteni. Egymást fél szavakból megértik, és gyakran 
szóviccekkel szórakoztatják.  
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Főértékek: 
Erő 15, 13 
Gyorsaság 16, 18 
Ügyesség 17, 16 
Állóképesség 15, 17 
Egészség 15, 13 
Szépség 13, 14 
Intelligencia 15, 16 
Akaraterő 13, 15 
Asztrál 16, 13 
Éberség/Észlelés 14, 18 
 
Ép:11, 9 Fp: 61, 63 Ψp:23, 24 Mp:- 
AME: 29, 27 * MME: 26, 29 Méregellenállás: 5, 3 
* Hűségbélyeg a másik felé 21E 
Harcértékek: Rövidkard-tőr dobótőr 
KÉ 61, 62 (kez +20)                        44, 45  
TÉ 88, 87 (tám +29)                        79, 78  
VÉ 132, 133 (véd+ 40)                   120, 121 
CÉ 7, 6 
Sebzés K6+2, K6+3                                K6+2 
Tám/kör 4 (2+2 támadó taktika) 
Egyedül: -5, -10, -10 minden harcértékre! 
Képzettség Fok 
Ikerharc Af; (Hm ⅓-át “átadhatják”) 
Kétkezes harc, Belharc Mf; 
Pszi Mf; 
Vakharc Af; 
Fegyvertörés Af (Tion); 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös  Af (4) 
Aszisz                            Af (5) 
Gorviki                           Af (3) 
“saját kódnyelv”             Af (5) 
 
Taktika: Ikerharc, együtt. Az egyik feltart és támad, a másik pszivel, dobófegyverekkel öl, 3 
körönként cserélnek. Sokat mozognak, elcsalják, szétválasztják az ellenfelet, ha egyedül 
marad valaki, szétszedik. Sok harci trükk, piszkos csel. Egymást ismerik, értik, hihetetlen 
összhang. Adnak esélyt a megadásra, ha nem kell, megölik az ellenfelet.  
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
”Mi nem vagyunk Ikrek, csak ikrek. De nem úgy, hogy Ikrek, hanem úgy, hogy ikrek.”  
”Sok abasziszi aszisz a’sziszi, hogy a szisz az aszisz i.” 
”Mi még ezt nem tudjuk. Megbeszéljük, és meglátjuk, hogy mit teszünk.” 
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Krom, A vajákos - Az “Aszisz kompánia” varázshasználója- 8. szintű 
keleti barbár boszorkánymester 
Külső jegyek: 
Hatalmas termetű, tetovált korg. Haja barna, 
magassága meghaladj a két lábat, súlya a 
száznegyven fontot. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál) A bikához “életadóssággal” kötődő, 
korg gyökerekkel rendelkező, de abasziszban 
felnövő korg. Hírhedten kegyetlen, mesterét is 
ő maga fojtotta meg. A varázshasználók réme. 
Nem szokott istenekhez fohászkodni. 
 
Főértékek: 
Erő 19 
Állóképesség 19 
 
Ép:10 Fp:55

Ψp:36
Mp:56 

AME:40 (36 SP) MME:41(36 SP)
Méregellenállás: 6 

 
Harcértékek: kétkezes csatabárd 
KÉ 45 
TÉ 80 
VÉ 120 
CÉ 17 
Sebzés 3k6+5 
Tám/kör 1/2 
 
Képzettség Fok 
Csatabárd Mf 
Sebgyógyítás Mf 
Herbalizmus Mf 
… és a kasztnál felsorolt egyéb képzettségek 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af,3 
Aszisz Af,5 
Keleti barbár Af,5 
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Kedvelt varázslatok 
Rontások (sorvadások (ETK 246,247,249), vakság okozás (ETK 249) , fájdalom okozása 
(ETK 247)...), Haláltánc (ETK 255), gyilokvágy (ETK 256), életerő rablás (ETK 258) 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Krom most megöl.” 
“Puha vagy, mint a nyúlhús" 
“Bika megmentett. Bikának tartozásom van.” 

A városőrség emberei -  0.-2.. szintű harcosok 
Külső jegyek: 
A kis létszámú városőrség saját ruhát (általában 
zárt, világos ing, sötét nadrág, csizma) hord, 
azonosításukra egy tenyérnyi ezüstös 
címer-medál szolgál, Erone város címerével. 
(régebben tajtékból is faragták, de ezek igen 
sérülékenyek, felhagytak vele, viszont a 
régebbieket nagy becsben tartják, öröklődik az 
őrségen belül).  
Fegyverzetük szablya, kalózkard, kések, gyakran 
látni övekbe tűzött hajítókéseket is. Nem egy volt 
kalóz használja még különleges fegyvereit, így 
bola, ostor is előfordul. A célzófegyver ritka. A 
könnyű fegyverzethez sisakot, vértet nem 
viselnek, elvétve találni csak könnyű bőrvértet, a 
bőr alkarvédő ezzel szemben gyakori. 
Előszeretettel hordanak széles kalpagot, ez 
amolyan védjegyük lett az idők során, ezeken 
színes tollakkal jelzik.. amit csak akarnak - aki 
nem köztük való, aligha igazodik el ezen.  
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Rend/Rend, Élet/Rend, Halál) 
A városi őrséget fizetésért, szabadokból toborozzák, és a családi tanácsra esketik fel őket. 
(nem az egyszemélyi vezetőre - noha ez a különbség gyakran elenyésző). A helyi, 
kalandvágyó fiatalok, és a kiszolgált hajósok (kalózok?) gyűjtőhelye. Kiképzésük szegényes, 
egymást okítják - és az újaknak számtalan viccet kell elviselniük, mire maguk közé fogadják 
őket. Erejük kevés a helyi hatalmasságok megregulázásához, nem is erőltetik a dolgot, a 
külhoniakkal azonban éppen ezért kegyetlenek, azok egyfajta önigazolásként látványos 
fellépésre számíthatnak. Kis csoportokban, rendszertelenül járőröznek, a népszerűbb 
helyeken gyakrabban fordulnak elő. Balhé esetén előszeretettel helyezik magukat 
szolgálatba, így hamar sokan lehetnek. A várost jól ismerik, elfutni előlük aligha lehetséges, 
viszont tisztában vannak azzal is, ki kinek a szövetségét, védelmét élvezi. Ismerik a 
helyieket, sok pletykát, hírt hallanak. Több besúgójuk is van. Előfordul, hogy egy-egy volt 
hajótiszt megfegyelmezi kis egységét.  
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Az őrség tagjai pyarroniták 
Színesítés: a városőrség hatalmában nem bíznak a bányászok, és a tajtékvároson kívül élők 
sem igazán, a maroknyi katona nem lenne képes megvédeni őket, ha akár a gorvikiak, akár 
a kalózok is a nyílt összecsapást választanák. Ezek a ki nem mondott pletykák gyakran 
előkerülnek az ivókban is... 
 
Ép:7-11 Fp:12-28 Ψp:0 Mp:- 
AME:0-2 MME:0-2 Méregellenállás: 2-5 
 
Harcértékek: szablya, dobótőr, kés, 
ostor, bola  
KÉ 15-20 
TÉ 41-50 
VÉ 91-100 
CÉ - 
Sebzés K6+2/K6/K5/K2 
(rátekeredik, Vé-15)/ K5 és (Vé-15) 
Tám/kör 1 / 2 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af,5 
Gorviki Af,2 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Maguk meg mi járatban vannak erre ilyen sokkal 
lámpagyújtás után?” 
“Fiúk, hívjatok papot, itt mi már kevesek leszünk!” 
“Megnézzük, mit tehetünk, de sajnos ez túlmutat a hatáskörünkön!” 
“ A városi szék, izé.. családi tanács nevében… azanyátokat! Nesztek! “ 
 

Szigonyos Freia - Antoh eronei főpapnője - 8.szintű ember Antoh-pap 
Külső jegyek: 
Gyönyörű (Szépség: 18), vékony, mégis izmos, magas hölgy, hosszú, tengerkék ruhában. 
Haja hínárzöld, és ahhoz hasonlatosan omlik vállára. Igéző tekintetében sok hívő elvész, 
megnyerő külsejét jól használja, ha hívek toborzásáról, hitetlenek meggyőzéséről van szó. 
Nagyjából harminc éves lehet. 
 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Élet) Az Élet szentségét fontosnak tartó, gyakran szeszélyes nőszemély. Logika helyett 
gyakran istennője igazságával, vagy érzelmeivel érvel, de általában eléri, amit akar. 
Színesítés: Evilági kötelmek szerinte nem érvényesek rá - az egyházi dolgok kivételével - , 
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így ha úgy tartja kedve, az alvilági söpredékkel kocsmázik, vagy a gróffal vacsorázik, esetleg 
egy kalandozóval tölti az éjszakát. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af, 5 
Gorviki, shadoni Af, 3 
Dzsad, erv, aszisz Af, 2 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Kedveseim, örülök, hogy itt vagytok.” 
“Gyertek ki velem a viharteraszra, beszéljük meg ezt ott.” 
“Érzitek a bőrötökön Antoh permetét? Látjátok a szikláknak csapódó hullámokon, milyen 
hatalmas erőknek parancsol?” 

Octus atya - eronei főpaphelyettes - 4. szintű ember Antoh-pap 
Külső jegyek: 
Szakállát hat fonatba rendező, harcsabajszú, őszülő hajú, átlagos testalkatú ember. 
Szigonyát csak ritkán engedi el. 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Élet, Káosz) A gyöngyhalászok közül származó, megértő, barátságos fickó. Korai 
hitbuzgósága miatt adták papnak. Gyakran jár le a medence-szentélyhez köveket vizsgálni. 
Színesítés: Fél szeme hiányzik, kaviccsal dobták ki gyerekkorában. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
Közös Af, 5 
Gorviki Af, 4 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Fiam, add csak ide azokat a gyöngyöket. Antoh hatalmával megvizsgálom őket” 
“Majd akkor megyek, ha én akarok. Ha tetszik, ha nem, vársz.” 
“Erről inkább a főpapnőt kéne megkérdezned.” 

Wienti Radis - Ranagol eronei püspöke - 5. szintű ember Ranagol-pap 
 
Külső jegyek: 
Feje búbján kopaszodó, láthatóan önkínzó élő pap. Egész teste, arca, kézfeje is heges, 
láthatóan gyakran kínozza magát. Középmagas, átlagos testalkatú. Ismertetőjegye a nagy, 
kampós orra. 
Háttér, Jellem, Vallás: 
(Halál) Önmaga kínzását az erősödés fő útjaként tartja számon, ezért minden nap 
vagdossa, ostorozza magát. Gyakran áldoz istenének, hitbuzgó. Ranagolita 
Színesítés: Tud arról, hogy a gróf Wier, ő maga javasolta a pipázást a szagok elfedése 
miatt. 
 
Beszélt nyelvek Fok 
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Közös , Gorviki Af, 5 
Shadoni Af, 4 
 
Szófordulatok, jellemző mondatok 
“Azt majd Ranagol eldönti!” 
“Takarodjatok a templomomból, mert A Kosfejes lesújt rátok!” 

Raquan - Ranagol küldötte - bestia 
Külső jegyek: 
Ranagol démonlovagja 
humanoid alkatú, arca, feje 
azonban valahol az emberé és 
a kosé között van. Közel három 
láb magas, testét különös 
páncél fedi (SFÉ: 6), melyet 
egyesek elszarusodott bőrnek 
gondolnak.  
 
Ép:30 Fp:160 
AME:immúnis
MME:immúnis
Méregellenállás: immúnis 
 
Harcértékek:
kétkezes csatabárd 
KÉ 50 
TÉ 100 
VÉ 150 
Sebzés 3k6+6 
Tám/kör 2 
 
Különleges képességek: 

- Körönként 60% eséllyel csődöt mondanak a varázslatok 3 láb sugarú környezetében 
(ez alól a varázstárgyak, italok sem kivételek, de azok eltávolodva újra működnek)* 

- 60E-s félelem aura övezi őket. Ennek maximális hatótávja 100 láb. 
- Ordításuk a bárdok Hangorkán  varázslatának felel meg, 20-as erősítéssel. Akár 

minden körben ordíthatnak. 
- Képes repülni 

 
*- ez az őrző varázsjelre is vonatkozik, amely által megidéződött - ha az megsemmisül, a 
lény nem tud visszatérni az isteni síkra. 
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Felhasznált anyagok (képek, irodalom és szabálykönyvek) 
Első Törvénykönyv 
Harcosok, Barbárok, Gladiátorok 
Papok, Paplovagok 1-2 
Summarium 
Amundok Könyve (kronikak.hu) 
Tenger Farkasai találkozó I - 2005 - Versenymodul 
Delta Vision kiadó, Gáspár András írói fóruma 
Con Salamander - Ynevi hajók című cikke (kalandozok.hu) 
A Kos és a Kobra éve - A Manifesztációs Háborúról röviden (kalandozok.hu) 
A képek zömével az alábbi pinterest tábláról származnak: 
https://hu.pinterest.com/marjanvandorema/fantasy-ships-pirates/ 
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