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Háttér 
Nestor grófnak van egy fia, aki érdekes módon nem élvezi a palota és a nemesi vérének áldásos 
kényelmét, ő kalandozó szeretne lenni. Ezzel nem is lenne probléma, ha nem a saját feje után menne, 
és hallgatna az idősebb és tapasztaltabb emberekre. Sajnos a grófnak sok problémája van emiatt, hol 
azért mert verekedést provokál, hol azért mert olyan helyekre csatangol, ahová nem kellene. Nem 
küldhet mindig a fia után katonákat, hogy megvédjék, vagy, hogy kihúzzák a fenekét a bajból. Ezért a 
gróf megkéri a testőrparancsnokot, hogy figyeltesse az utazókat, és ha olyan csapat érkezik, akik 
megfelelőek arra, hogy a fiát gardírozzák, akkor megbízza őket e feladattal. Persze a megbízás nem 
egyszerű dolog, hiszen fia nem tudhat róla, és azért szeretné, ha a kalandozók, akiket felbérel, hűek 
lennének hozzá és fiához, és nem mellesleg elvennék a fia kedvét attól, hogy kalandozzon. 
 

BŐVÍTENDŐ, NAGYJÁBÓL EGY OLDALASRA
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Megérkezés a városba, az első éjszaka 
Amikor a kalandozóink megérkeznek a városba onnantól élénk figyelem központjába lesznek. 

Ezt érezhetik is; a sötét sarkokról vagy a sikátorokból valakik figyelik őket, de amit felfigyelnek rá , 
máris elmenekülnek, vagy eltűnnek. Ez így megy, míg szállást nem találnak. A városban sok fogadó és 
karavánszeráj van, bárhol megszállhatnak. Lehetőleg éjszakai szállás miatt érkezzenek, a 
kalandozok a városba, úgyhogy napnyugtáig ne is legyen sok dolguk, maximum, kipakolnak a 
szobában, amit foglaltak, majd vacsora. Minden fogadóban és karavánszerájban esténként van 
valami szórakozásra lehetőség, egyik helyen ledér lányok és egy bárd zenés estéje, míg máshol 
hastáncos lányok mulatatják a vendégeket, de lehet más szórakozást is találni a városban, 
játékbarlangok (dzsadok által üzemeltetve) vagy esetleg noir ópiumbarlangjai, de megtalálható más 
szórakozás is, amit férfi vagy nő elképzelhet… 

Innentől két lehetséges változat van, hogy megkapják a megbízást: 

1. Bárhová menjenek lesz egy ember ( a gróf embere ), aki nem fog érteni a szóból és 
minden áron kötekedni fog velük, ez egy tervezett dolog, Grayer kíváncsi a csapat 
hozzáállására a kényes helyzetekben, tesztelteti őket és az informátorai által kapott 
hírek után a megfelelő lépést javasolja urának. Tehát mikor kilépnek a fogadó, vagy 
szeráj kapuján, hogy a szállásukra menjenek, vagy ha nem hagyják el a szállásuk, akkor 
vacsora alatt nézi ki magának a leggyengébb csapattagot (vagy annak tűnőt). Beleköt 
az emberünkbe, és ha legyőzné is a JK-t a második vagy harmadik ütés után jajgatva 
összeesik, miközben egy másik ember ( aki szintén a gróf embere ) fennhangon tüzeli a 
tömeget a csapat ellen (nem ellenséges szavakat , majd megérkeznek a városőrök és 
letartóztatják a JK-kat (a távolba ott lesz Annah ha nagyon ellen akarnak állni). A 
kalandozóknak feltűnhet, hogy a katonák csak kísérik őket és nem inzultálják, mint a 
bűnözőket, sőt utasítások helyett inkább kérések érkeznek, csak feléjük.  

2. Bárhová mennek is egy ember figyeli őket és folyamatosan tájékoztatja Greyert. Ha  a 
csapat különválik, akkor a legnemesebb, vagy legjobban öltözött, vagy akit eddig a 
csapat vezetőjének gondoltak ahhoz az emberhez odairányítja a küldöncöt. A 
küldöncöt 4 városőr kíséri. Mivel jól tudják kit keresnek, egyenesen hozzá mennek 
(kivéve ha mondjuk épp a testi örömöket hajszolja, de akkor megvárják míg végez és az 
ajtóban lépnek hozzá). A küldönc térdet hajt majd két kezével egy lepecsételt írást 
nyújt át a személynek, s miután azt átvette az illető kalandozó, feláll és ezt mondja.       
– Jóúram (kegyes hölgy) eme írást, Nestor gróf küldte önnek és azonnali választ vár. 
Majd csendben várakozik. Akárhol történik eme eset a város lakói mind álmélkodva 
figyelik az esetet. A levélben az áll, hogy még az éjszaka keressék fel a városházán a 
grófot, de ha nem jó nekik ez az időpont a gróf hajlandó reggel is fogadni őket, de az 
ügy fontossága miatt minél előbb találkozniuk kell.  

Nem sokkal később megérkeznek a városházára ahol a gróf és fő emberei várják őket. Itt a 
következő történik: 
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A gróf, mikor belépnek a terembe az egyik tanácsnokától feléjük fordul, és így szól.: 

- Bocsánat uraim (és hölgyem vagy hölgyeim) a kellemetlenségek miatt, de szeretném egy 
különleges dologra felfogadni önöket. – kis csendet hagy, hogy növelje a feszültséget. 
- A munka, amit ajánlok az, hogy egy Fanfár nevű embert vegyenek a szárnyaik alá, és vegyék el 
a kedvét attól, hogy kalandozó akarjon lenni. Még nem készült fel rá. – majd megvárja, hogy 
mit válaszolnak. 
- Ezért én hajlandó vagyok fizetni önöknek N (csapattól és KMtől függően 50-500) aranyat. (ha 
belegyeznek) 
- Hát választhatják a nehezebb utat is – majd a varázslónőre mutat (ha nem vállalják) 

Ha nem vállalnák, akkor a katonák lefogják őket, vagy ha kell Anah mozdulatlanságvarázst is 
mondhat rájuk, majd egy gyertyát helyez, a karakterek elé és egy varázslatba kezd. (a mágikus 
gyertya már készen van,egy hűség varázslatot mormol el 30 Mp-ért 60E erősséggel, a gyertya a 
végrehajtó varázslatot és az időmágiát tartalmazza, hogy megfoganjon a varázslat a megfelelő 
ideig). Majd folytatja a gróf a kis mondanivalóját. 

- Barátaim kérlek benneteket, mutassátok meg a fiúnak milyen kemény és mily nehéz a 
kalandozók élete, és amint fiú visszatér apjához, én örömmel kifizetem maguknak a pénzt. 
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A pihenés az átlagembernek való luxus… 
Itt következik az éjszaka, ha az első eset történt (verekedés) akkor is elengedik őket a városházáról és 
az éjszaka közepén térnek haza mikor más senki nem láthatja őket. Ha van szállásuk, akkor oda is 
mehetnek, bár az első eset után a kocsmáros kicsit ferde szemmel nézi őket, (persze ha eszükbe jut, 
kérhetnek írásos passzust, hogy ingyen szállás meg hasonlók akkor megenyhül) de kiszolgálja őket, ha 
nem foglaltak szállást, akkor pedig bármelyik másik fogadóban szívesen fogadják őket még ilyen késői 
időben is. Remélhetőleg pihenéssel töltik az időt, de tölthetik azzal is, hogy a csapat épp azon 
töpreng, mi a fenét tegyenek. Természetesen a második esetben fáradtan éri őket a reggel (de ez a 
kaland szempontjából lényegtelen  ). És így fogja őket érni a kérés, ha a szobájukban tartózkodnak, 
amit a kocsmáros előzékenyen, finoman kopogtatva az ajtón keresztül közöl velük.                                    
– Uraim egy ifjú keresi önöket, ha megengedik, felkísérem, de lent is megvárhatja önöket, ha 
gondolják. – majd vár a kalandozók válaszára, s amíg nem válaszolnak ott áll.                                          
Ha pihentek, akkor valószínűleg a reggeli elfogyasztása közben, lent a fogadótérben találkoznak 
Fanfárral, s mivel hírűk van csak a megfelelő ruházatokat keresi (remélhetőleg a karaktereknek nagy 
és változatos a ruhatára szóval könnyű lesz). Odalép hozzájuk és köszönti őket:                                        
– Üdvözöllek bennetek kalandozók. – mondja arcán hatalmas mosollyal. – ugye nem baj ha 
csatlakozom hozzátok. – meg sem várja a válaszukat és az asztalhoz ül.                                                      
– Fanfár vagyok és szeretnék csatlakozni hozzátok, hogy belőlem is híres kalandozó váljon. Hallottam 
híretek és ide siettem, hogy csatlakozhassam hozzátok. Remélem sok kalandban lesz részünk együtt. 

A KM feladata hogy kijátssza Fanfárt, ezt az idegesítő levakarhatatlan, mindenbe belekotnyeleskedő, 
okoskodó, mindenre belelkesedő, türelmetlen nemesifjút.  

ÁT KELL BESZÉLNÜNK A DOLGOT…
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Mellékszál #1, Ogunn próbálkozása 
Ogunn tábornok a flotta ura, de ő sokkal többre vágyik, szeretné hatalmát a gróf minden birtokára 
kiterjeszteni, valamint a város felett is átvenni az uralmat. Eddig nem mert lépni, mert félt a 
leleplezéstől, és hogy Nestorhoz hűek a katonái. De rájött, hogy ha valahogy elérné, hogy Nestor 
lemondjon a katonai parancsnokságról akkor ő, mint katonai főrang átvehetné a helyét, és onnan 
már egyenes út vezet előre a hatalomhoz. S most megpróbálja elraboltatni embereivel Fanfárt, és 
majd ezzel megzsarolni két oldalról a grófot. Az egyik oldal lenne a rablóké, a másik a segítőé, aki ha 
megkapná a szárazföldi csapatok fővezérségét gyorsabban és könnyebben irányíthatná a keresést. A 
kalandozók pedig lehetnének a gaz rablók, vagy a szerencsétlen áldozatok, attól függően legyőzték e 
vagy elvesztek a csapatai támadásától. Persze a gróf - ha túlélik a támadást -  hisz nekik, ha 
visszatérnek fiával, hisz valószínűleg igazat mondanak.  Felkéri a kalandozókat, hogy vigyázzanak a 
fiára. Ogunn ekkor kissé dühös lesz és szidja a kalandozókat, de elfogadja a gróf szavát. (Persze ekkor 
már eldöntötte: a kalandozóknak halniuk kell, meg Fanfárnak is.) Újabb csapatokat indít, hogy 
eltegyék őket láb alól. Természetesen Fanfár ezektől a csatáktól egyre jobban belelkesedik, és már 
csapattagnak érzi magát.  

Ogunn buktatói:  
1. A dühkitörése a gróf előtt, hogy a kalandozók nem jók semmire és hogy a gróf bízza rá a 

szárazföldi csapatok irányítását így ő rendet teremtene a városban. 
2. A második támadásnál a támadók a fekete zubbony alatt egyenruhát hordanak, méghozzá 

tengerészetit, fegyvereik és harcmodoruk is azt mutatja. (már ha valaki gondolkozik ezen) 
3. Ha a második támadás után a karakterek a halott vagy sebesült katonákat átkutatják és 

bizonyítékkal felkeresik a grófot ő Ogunn elé viszi őket (kellő védelemmel) és kérdőre vonja. 
Ogunn meglepődik azon, hogy élnek a kalandozók, majd védekezőn tagad. 

4. Ha a második támadás után Ogunnhoz mennek (rossz döntés) akkor ugyancsak meglepődik, 
de nem védekezik előttük, hanem testőrségét rájuk szabadítja, míg ő odébb áll. Ha győznek, 
remélhetőleg a grófhoz mennek. 

5. Grayer és Annah a grófhoz kíséri a csapatot onnantól a 3. érvényesül. 
6.  
Természetesen a támadások között legalább 1 nap telik el, (míg Ogunn felderítői megtalálják a 
csapatot és tervet kovácsolnak ). 

Az első támadást az első teljesen itt töltött napjuk estéjére teszi, amikor már együtt vannak 
Fanfárral. Figyelnék a csapatot, megfelelő helyet keresve, ahol a csapat könnyen megtámadható. 
Sikátorok, vagy épp a szállásuk késő este. Mindegy hogy észrevették-e őket vagy sem, úgy 
könyvelik el a helyzetet, hogy az előny náluk van, mindenképp támadnak. Először csak el akarják 
rabolni Fanfárt és pont ugyanannyian vannak, mint a kalandozók Fanfárral kiegészülve. 

A második támadásnál kicsit kapkodnak (lásd lebukás), viszont most kétszeres túlerővel 
próbálkoznak, hasonló taktikával, mint az előző esetben. 

Ogunn elmenekülése esetén, a gróf  ha teljesítették a Fanfár küldetést, elküldheti a csapatot a 
herceghez de ez már egy másik kaland …
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Fanfár 

Nestor gróf fia, az egyetlen örökös 

1. szintű harcos, ember 
Fanfár a minden lében kanál, örökké útban lévő, húsz évhez 
közelítő korú, fontoskodó fiatal. Pezseg a vére, nem tud mit 
kezdeni magával, ezért rendszeresen új hóbortot talál ki 
magának. A legújabb hóbortja, hogy ő „hős kalandozó”. 
Nyughatatlan, kapkodó, folyton ugráló karakter ő, aki 
bátorság helyett egyelőre csak botorsággal rendelkezik. 
Nagyzoló, hősködő, azonban szinte mindent elront. 
 
Jellem: Káosz, Élet Magasság: 1,81 láb 
Vallás: Pyarroni - Arel Testsúly: 72 font 
 Testalkat: vékony 
Erő: 12 Szemszín: gesztenyebarna 
Gyorsaság: 13 Haj: szőkésbarna 
Ügyesség: 14 Ruházat: nadrág, ing, mellény, csizma 
Állóképesség: 12 Látható fegyverek: tőrkard 
Egészség: 14 Látható vértezet: - 
Szépség: 16  
Intelligencia: 13 Max Ép: 11 
Akaraterő: 12 Max Fp: 19 
Asztrál: 10  
Éberség/Észlelés: 14 Pszi metódus, szint, fok: - 
 Max Ψp: - 
Asztrális ME: 31 Asztrális statikus pajzs: 31 
 Asztrális dinamikus pajzs: - 
Mentális ME: 33 Mentális statikus pajzs: 31 
 Mentális dinamikus pajzs: - 
Vértezet SFÉ: - 
Vértezet MGT: -  
 
Beszélt nyelvek: Közös-Pyar – Af,5, Gorviki, Dzsad – Af,3 
Felszerelés: Ruházatán kívül egy míves tőrkard és egy szütyő, benne 1 arany, 10 ezüst, 10 réz 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Legendaismeret Af 
Mellébeszélés Af 
Jog/Törvénykezés Af 
Etikett Af 
 
Fegyver: tőrkard 
KÉ: 25 
TÉ: 48 
VÉ: 104 
CÉ: - 
Sebzés: k6+1 
Tám/kör: 1 
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Jellemvonásai: 
Meggondolatlan, kapkodó, figyelmetlen, kissé naiv, tapasztalatlan, fontoskodó, nyughatatlan 
 
Nestor Gróf 

Riera város kormányzója, Ennaim hercegének 
unokaöccse 

7. szintű harcos, ember 
 

Nestor gróf negyvenes évei végén járó, ennek ellenére jó 
erőben lévő férfi. Látszik rajta, hogy megjárta a hadak útját, a 
legendák szerint a Dúlásban közel száz orkkal végzett 
egymaga. Határozott megjelenésű, ruházatán azonban nem 
igazán látszik, hogy ő lenne a gróf. A praktikus ruhákat 
kedveli, gyakran díszvértet hord. Nem parancsolgat, inkább kér, de olyan határozott, olyan 
meggyőző, hogy így boldogan engedelmeskedik neki bárki. Látszik, hogy a valódi emberi értékeket 
többre tartja a pénznél. 
 
Jellem: Rend Magasság: 1,87 láb 
Vallás: Pyarroni, Dreina Testsúly: 91 font 
 Testalkat: Izmos, harcoshoz illő 
Erő: 14 Szemszín: Barna 
Gyorsaság: 14 Haj: Félhosszú, sötétbarna 
Ügyesség: 15 Ruházat: Egyszerű, nem hivalkodó 
Állóképesség: 15 Látható fegyverek: díszes szablya 
Egészség: 15 Látható vértezet: nincs vagy díszes bőrvért (SFÉ:1) 
Szépség: 16  
Intelligencia: 14 Max Ép: 12 
Akaraterő: 13 Max Fp: 70 
Asztrál: 14 Max Mp: - 
Éberség/Észlelés: 15 Max Ψp: 31 
AME: 35 (31 Statikus Pajzs) MME: 34 (31 Statikus Pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös-Pyar, Gorviki, Dzsad – Af,5, Shadoni – Af,2 
Felszerelés: - 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Szablya használata Mf 
Heraldika Mf 
Etikett Mf 
Legendaismeret Af 
Jog/Törvénykezés Af 
Diplomácia Mf 
 
Jellemvonásai: 
Határozott, megnyerő modorú, barátságos, ellenkezést nem tűrő, békés, türelmes 
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Ogunn Tábornok 

Ennaim flottájának Riera városába helyezett 
parancsnoka 

9 szintű harcos, ember 
 

Ogunn Tábornok negyvenes évei elején járó, hatalmas 
erőben lévő férfi. Látszik rajta, hogy megjárta a hadak 
útját, a városi pletykák szerint a harci tudásával emelkedett ki. Határozott megjelenésű, dzsad, a 
hivalkodó ruhákat nem kedveli, gyakran vértet hord. Parancsolgat, nem kér soha, látszik rajta, hogy a 
parancsnokláshoz szokott katona, Fekete szemeiben senki nem igazodik el, mintha mindenkiben 
kihívást látna. 
 
Jellem: Élet – Káosz  Magasság: 1,9 láb 
Vallás: Doldzsah Testsúly: 110 font 
 Testalkat: Izmos, harcoshoz illő 
Erő: 17 Szemszín: Barna 
Gyorsaság: 15 Haj: Hosszú, sötétbarna 
Ügyesség: 15 Ruházat: Egyszerű, nem hivalkodó 
Állóképesség: 16 Látható fegyverek: Handszár 
Egészség: 17 Látható vértezet: nincs vagy keményített bőrvért 
Szépség: 14            (SFÉ:2) 
Intelligencia: 13 Max Ép: 17 
Akaraterő: 15 Max Fp: 88 
Asztrál: 13 Max Mp: - 
Éberség/Észlelés: 15 Max Ψp: 31 
 MME: 34 (31 Statikus Pajzs) 
 AME: 35 (31 Statikus Pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös-Pyar, Dzsad – Af,5, Shadoni – Af,2 
Felszerelés: - 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Handzsár használata Mf 
Taktika Mf 
Hadvezetés Mf 
Hajózás Af 
Jog/Törvénykezés Af 
Kocsmai verekedés Mf 
 
Jellemvonásai: 
Határozott, nyers modorú, barátságtalan, ellenkezést nem tűrő, hirtelen haragú, türelmetlen 
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Grayer 

Riera városának testőrkapitánya 

8. szintű harcos, ember 
 

Grayer nemesi családból származó férfi. Igazi harcos, 
szinte mindig fegyverrel az övén látható Határozott 
megjelenésű, ruházata praktikus, mindig harchoz 
öltözik. A városi pletykák szerint minden nagyobb 
harcban vagy háborúban esetleg csatában ott volt, a 
városban ha valami nagyobb csetepaté van akkor ő is 
ott lesz, soha nem hátrál. Nem beszél sokat, de ha szól, akkor mindenki odafigyel rá. 
 
Jellem: Rend Magasság: 1,87 láb 
Vallás: Pyarroni, Dreina Testsúly: 91 font 
 Testalkat: Izmos, harcoshoz illő 
Erő: 14 Szemszín: Barna 
Gyorsaság: 16 Haj: Félhosszú, sötétbarna 
Ügyesség: 16 Ruházat: Egyszerű, nem hivalkodó 
Állóképesség: 15 Látható fegyverek: Jatagán 
Egészség: 17 Látható vértezet: Sodronying (SFÉ:3) 
Szépség: 13  
Intelligencia: 14 Max Ép: 14 
Akaraterő: 15 Max Fp: 80 
Asztrál: 14 Max Mp: - 
Éberség/Észlelés: 15 Max Ψp: 31 
AME: 35 (31 Statikus Pajzs) MME: 34 (31 Statikus Pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös-Pyar, Gorviki, Dzsad – Af,5, Shadoni – Af,2 
Felszerelés: - 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Jatagán használata Mf 
lefegyverzés Mf 
Etikett Mf 
Legendaismeret Af 
Jog/Törvénykezés Af 
Hadvezetés Mf 
Kocsmai harc Mf 
Nyomolvasás Af 
 
 
Jellemvonásai: 
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Kemény mindig gyanakvó, nehezen oldódó ember, de ha valakit a szívébe vagy barátságába fogad 
akkor akár életét is adná érte. 
 
 
 
 
 
 
Annah 

Riera városának főmágusa 

15. szintű varázsló, dzsenn 
 

Annah Tabara el Ibara szülötje, családja gazdag kereskedőcsalád 
volt, s ő fiatalon elhagyta őket a tudásért. Sokat megélt varázsló 
akinek szépsége és fiatalsága különleges tudásának köszönheti, 
a korát senki nem ismeri, de szépsége mindenkit megfog. 

 
Jellem: Rend Magasság: 1,78 láb 
Vallás: Dzsad, Doldzsah Testsúly: 55 font 
 Testalkat: kecses, finom 
Erő: 12 Szemszín: Barna 
Gyorsaság: 15 Haj: hosszú, sötétbarna 
Ügyesség: 15 Ruházat: Egyszerű, nem hivalkodó 
Állóképesség: 14 Látható fegyverek: nincs 
Egészség: 15 Látható vértezet: nincs 
Szépség: 16  
Intelligencia: 17 Max Ép: 8 
Akaraterő: 15 Max Fp: 80 
Asztrál: 15 Max Mp: 150 
Éberség/Észlelés: 16 Max Ψp: 95 
AME: 100 (95 Statikus Pajzs) MME: 100 (95 Statikus Pajzs) 
 
Beszélt nyelvek: Közös-Pyar, Gorviki, Dzsad – Af,5, Shadoni – Af,4 
Felszerelés: - 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Alkímia Mf 
Rúnamágia Mf 
Ősi nyelv  Mf 
Legendaismeret Af 
Jog/Törvénykezés Af 
Élettan Mf 
Demonológia Mf 
Etikett Af 
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Jellemvonásai: 
Nyugodt, soha nem billen ki a nyugalmából, logikusan, és előre gondolkodó típus. Barátnak kíválló, 
aki egyszer megkedvel örökké kitart mellete. 

 
 

A városőrség „derékhada” 

Közkatonák 

0. Szintű ember harcosok 
 

Az átlagos városőrök száma nagyjából kétszázra tehető a városban, a katonák többsége ebbe a 
kategóriába tartozik. Fegyverzetük változó, de egyszerű minőségű fegyverekről beszélünk, vértezetük 
szintén, bőrvérttől lemezvértig terjed. Általában sisakot is hordanak, mely fedi az orrnyerget, 
pajzsukon-ruhájukon - mely egyébként narancsszínű - a város címere díszeleg.  
 
Jellem: Rend- 0/Élet/Halál Magasság: 1,7-1,9 Ynevi láb 
Vallás: Pyarroni – Dreina, Kyel, Krad, Arel Testsúly: 75-120 font 
 Testalkat: változó, de láthatóan harcias 
Erő: 12-15 Elsődleges fegyver: változó 
Gyorsaság: 10-14  
Ügyesség: 10-14 Ruházat: Vértezet, címeres ruha, sisak, csizma 
Állóképesség: 12-15 Látható fegyverek: változó 
Egészség: 12-15 Látható vértezet: változó 
 Max Ép: k6+7 
Ψp: 0 Max Fp: k10+10 
Mp: 0  
AME: 10 (Épített Statikus Pajzs: 10) Kedvelt támadási felület: kar-kéz-láb 
MME:  10 (Épített Statikus Pajzs: 10) Taktika: általában elfogásért harcolnak, 

hadrendben , ölni nem akarnak 
 Bátorság: 10 
Vértezet SFÉ: 1-4  
Vértezet MGT: 0-3  
  
Beszélt nyelvek: pyar-közös (Af,5) , 1 egyéb nyelv (Af,2) – lehet erv, dzsad, gorviki, shadoni, nomád 
Felszerelés: Vértezet, fegyverzet, ezen felül k10+10 réz, esetenként várostérkép 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Fegyverhasználat – aktuális fegyver Af 
Fegyverhasználat – tőr Af 
Hadrend (Falkataktika, Kyel Szorítása*) Af 
Helyismeret 50-80% 
Heraldika Af 
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Fegyver: alap hosszúkard# alabárd lándzsa# 
KÉ: 13 19 14 17 
TÉ: 28 42 42 40 
VÉ: 79 95 94 91 
CÉ: 0 - - - 
Sebzés: - k10 2k6+2 k10 
Tám/kör: 1 1 ½ 1 
Fegyver: másfélkezes kard tőr könnyű nyílpuska hosszú íj 
KÉ: 17 23 15 17 
TÉ/Táv: 41 36 50 láb 80 láb 
VÉ: 91 81 79 79 
CÉ: - - 20 10 
Sebzés: 2k6 k6 k6+1 k6+1 
Tám/kör: 1 1 1 2 
 
*Hadrend – egyéni formáció: Kyel szorítása – a formáció lényege az, hogy a szálfegyveres és 
túlerőben lévő katonák távoltartják szálfegyvereikkel az ellenfelet (ha legalább 2 katona sikeres 
támadást dobott, akkor ez sikerül). A szálfegyverek közül csak úgy lehet kitörni, ha a bentlévőnek 
sikerül túlütnie az egyik feltartó katonát. A formációhoz legalább 4 katona szükséges, legalább ketten 
tartják távol , és legalább ketten támadnak az ellenfélre. A támadást összehangoltan, egyszerre 
végzik, ezért minden egyes támadó után -2 VÉ-t kap a bentlévő az adott körben. 
 
#A hosszúkarddal vagy lándzsával rendelkező katonáknak olykor kis-közepes pajzsaik lehetnek, ez 
+20-35 VÉ-t jelent számukra. 

A városőrség tisztjei 

Képzett veteránok 

3. szintű ember harcosok 
 

A városőrség tisztjei körülbelül három-négytucatnyian vannak, színük nem a 
narancs, hanem a bíbor, vértjeik közt feltűnnek a mellvértek is, nem ritkán 
lovon ülnek. Szálfegyveresek köztük nincsenek, azonban jóval képzettebbek 
a közelharci fegyverek használatában, és csapatokat is képesek irányítani. 
Aki a városőrség tisztjére kezet emel, jó esetben is hosszú börtönbüntetésre 
számíthat, megbecsült tagjai a városnak, annak ellenére, hogy akad köztük 
gátlástalan, korrupt és perverz egyaránt.  
 
Jellem: Rend – 0/Élet/Halál Magasság: 1,7 – 2 Ynevi láb 
Vallás: Pyarroni – Dreina, Kyel Testsúly: 80 – 130 Ynevi font 
 Testalkat: Erős, harcedzett 
Erő: 13-17 Elsődleges fegyver: hosszúkard-lovagi kard 
Gyorsaság: 12-16  
Ügyesség: 12-16 Ruházat: vértezet, bíbor ruha, sisak, pajzs 
Állóképesség: 13-17 Látható fegyverek: kard, pajzs 
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Egészség: -13-17 Látható vértezet: változó 
 Max Ép: k6+8 
Ψp: - Max Fp: k10+30 
Mp: -  
AME: 32 (30: Épített Statikus Pajzs) Kedvelt támadási felület: fegyveres kéz, comb 
MME: 32 (30: Épített Statikus Pajzs) Taktika: foglyul ejtés, lefegyverzés  
 Bátorság: 14 
Vértezet SFÉ: 3-5 (sodronying – mellvért)  
Vértezet MGT: 1-4   
  
Beszélt nyelvek: pyar-közös (Af,5), További két nyelv (Af,2) – gorviki, shadoni, dzsad, erv, nomád 
Felszerelés: A vértezeten és fegyvereken kívül k10+10 réz, k6 ezüst, kulcs (a kaszárnya egyik 
körletéhez), várostérkép, fenőkő, stb. 
 
Esetlegesen használt  képzettségek: Fok/% 
Fegyverhasználat – hosszúkard/lovagkard Mf 
Pajzshasználat Af 
Nehézvértviselet Af 
Hadvezetés Af 
Hadrend (Falkataktika, Tiadlani kettős) Af 
Térképészet Af 
Lefegyverzés Af 
Heraldika Af 
Helyismeret 75-95% 
 
Fegyver: alap hosszúkard+pajzs lovagkard+pajzs 
KÉ: 22 33 29 
TÉ: 47 71 67 
VÉ: 97 123+20/35 114+20/35 
CÉ: - - -  
Sebzés: -/+1 k10(+1) 2k6+2(+1) 
Tám/kör: 1 1 1 

Sánta Orig 

A Kalapos Idegen Fogadó fogadósa-kocsmárosa 

2. szintű ember gladiátor 
 

Orig harci pályája nem volt túl fényes, mindössze egy éve küzdött, amikor egyik lábát elvesztette az 
erioni arénában. Annyi pénzt össze tudott már szedni, hogy letelepedjen, s fogadót nyisson, Rierára 
esett a választása.  A városban megbecsült ember, senki nem tudja, hogy falába van, csak azt, hogy 
sántikál. Nyugodt természetű, de ha felingerelték, nem bánik kesztyűs kézzel ellenfelével. Ötvenedik 
évét tapossa, ő nyittatta a fogadót. 
 
Jellem: Rend Magasság: 1,8 láb 
Vallás: Kyel Testsúly: 95 font 
 Testalkat: enyhén pocakos, alapvetően izmos 
Erő: 16 Szemszín: barna 
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Gyorsaság: 14 Haj: barna, rövid, kopaszodó 
Ügyesség: 14 Ruházat: fehér kötény, ing, nadrág, bakancs. 
Egészség: 17  
Szépség: 11  
Intelligencia: 12 Max Ép: 12 
 Max Fp: 30 
AME: 2 MME: 1 
 
Beszélt nyelvek: Pyar-közös (Af,5), Gorviki, Dzsad, Erv (Af,3) 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Számos fegyverhasználat Af 
Szakma – Kocsmáros Mf 
Emberismeret Af 
 
Szófordulatai: 
„Gyere csak ide, fiacskám! Mit csentél el már megint?” 
„Szép napot, uraim! Miben segíthetek? Az én kis fogadóm a rendelkezésükre áll!” 
„Jöjjenek, üljünk le egy percre. Meséljenek magukról egy keveset!” 
 
Jellemvonásai: 
Barátságos, közvetlen, nyugodt, békés, vidám. 

 

Anika 

A Kalapos Idegen Fogadó első felszolgálója 

ember 
 

Anika a város egyik legszebb teremtése, huszonkét nyarat látott, s sosem vágyott többre egy jó 
munkánál. Itt megtalálta a számítását, Orig kedves, és nagy becsben tartja, no és nem utolsó sorban 
meg is védi őt. Szereti munkáját, kedves az emberekkel, kissé azonban visszahúzódó, 
gyermekkorában többször bántalmazták, és erőszakolták meg. Családja nincs, itt él, Origgal, aki 
lányaként néz rá. 
 
Jellem: Rend, Élet Magasság: 1,77 láb 
Vallás: Dreina Testsúly: 53 font 
 Testalkat: Karcsú, finoman ívelt vonalakkal 
Erő: 9 Szemszín: égkék 
Gyorsaság: 13 Haj: gesztenyebarna, vállig érő 
Ügyesség: 15 Ruházat: világoskék ruha, fehér kötény 
Egészség: 11  
Szépség: 18 Max Ép: 9 
 Max Fp: 16 
AME: 4 MME: 0 
 
Beszélt nyelvek: Pyar-közös (Af,5), Dzsad, Erv (Af,2) 
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Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Szakma- felszolgáló Mf 
Lélektan Af 
Élettan Af 
 
Szófordulatai: 
szemlesütve: „Máris hozom, uraim.” 
„Ebben nem tudok segíteni, máris szólok a kocsmárosnak.” 
„Nem vagyok én olyan lány, uraim.” 
Jellemvonásai: 
Visszahúzódó, félénk, csendes, nyugodt, bátortalan, mégis kissé naív 

Kethienn 

A Kalapos Idegen Fogadó második felszolgálója 

félelf 
 

Kethienn mindössze egy éve van a fogadóban, családja még gyermekkorában az utcára tette, Orig 
vette szárnyai alá. Huszonöt télen át fagyoskodott az utcán, de félelf révén tizenötnek látszik. Nem 
mestere még a szakmájának, kissé ügyetlen is, de mindent megtesz, hogy Orignak meghálálja, hogy 
munkát, szállást és ételt ad neki. A városiak többsége megveti, próbál nem odafigyelni a 
megjegyzésekre, de sokszor visszaszól. 
 
Jellem: Káosz, Élet Magasság: 1,73 láb 
Vallás: Arel Testsúly: 44 font 
 Testalkat: Vékony, gyermekies 
Erő: 7 Szemszín: zöld 
Gyorsaság: 15 Haj: szőke, hosszú, összefogva 
Ügyesség: 10 Ruházat: Zöld ruha, fehér kötény 
Egészség: 8  
Szépség: 13 Max Ép: 6 
 Max Fp: 11 
AME: 0 MME: 1 
 
Beszélt nyelvek: Pyar-közös (Af,5), Erv, Elf (Af,1) 
 
Ajánlott képzettségek: Fok/% 
Szakma – felszolgáló Af 
Rejtőzés/Lopózás/Zsebmetszés 30% 
 
Szófordulatai: 
„Azonnal, uraim, azonnal. Hármat pislognak, és már itt is vagyok vele!” 
„Gebe az apád lova, te suttyó!” 
 
Jellemvonásai: 
Meggondolatlan, hirtelen, kedves, jóhiszemű 
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Helyleírások 

Kalapos Idegen Fogadó 
Hely: Riera, polgárnegyed 
Szolgáltatások: Szállás, Lóellátás, 
Étkezés, Ivó 
 
Az utcáról: 
Aki a polgárnegyed utcáit járja, hamar 
ráakadhat a Kalapos Idegenhez 
címzett fogadóra. Egyszerű kis épület, 
mely három részből áll, s egy 
utcasarkon terül el. Három bejárata 
van, egy az egyszintes kocsmba, egy a 
kétszintes szállórészbe, egy pedig az istállóba és kocsiszínbe. Egyszerű épület, minden sallangtól 
mentes. 
Külső részletes leírás: 
Az épület meglehetősen nagy, az ivórész legalább ötven négyzetlábat ölel fel, a szálláson pedig 
legalább tíz szoba kaphat helyet. Láthatóan a szállások legalsó szintje a raktárszint. Peridanból 
épülhetett, de legalább húsz-huszonöt évvel ezelőtt. Belülről folytott zaj szűrődik ki, valószínűleg jól 
szórakoznak odabenn. Az ablakok üvegből vannak, ez is tanúsítja, hogy a fogadós azért ad a 
kényelemre. 
Belső leírás: 
 Ivó:  Az ivó meglehetősen nagy, ahhoz képest, hogy egy fogadóról beszélünk; tizenkét asztal, 
körülbelül ötven férőhely. Több alkalmazott is serénykedik, a népség teljesen vegyes. Közepes árú 
helynek tűnik. 
 Szoba#1: Egyszerű szoba az első emeleten, egy ággyal, éjjeli szekrénnyel, utazóládával és 
íróasztallal. Függőlámpás biztosítja a fényt. 12réz/éj. Négy található belőle itt. 
 Szoba#2: Háromágyas szoba az első emeleten (2 db), alapfelszereltségekkel, és egy közös 
étkezőasztallal. Virágok, trófeák, lámpások a szoba díszei. 10 réz/fő/éj. 
 Szoba#3: Hatágyas szoba, egyszerű berendezéssel, a másodikon. Szekrények, szőnyegek, egy 
könyvespolc, az ágyak végében utazóládák. Íróasztal nincs, egy nagy étkezőasztal uralja a helyet. 
Egyetlen ablaka van, az istállóra néz. 10réz/fő/éj. 
 Szoba#4: A második emelet ’lakosztálya’. Díszesen berendezett szoba, kényelmes ággyal, 
szekrénnyel, szépítkezőasztallal. Legfeljebb két fő részére adják ki. Egyetlen ablaka van, és két ajtaja, 
a második a külön fürdőbe visz. A szoba ára egy főre 30 réz, két főre 40 réz éjszakánként. 
 Konyha: A földszinten kap helyet a konyha, ahol egy szakács és segédje gondoskodik a 
vendégek étkeztetéséről. Sok mindent el tud készíteni, különlegességekre azonban nem vállalkozik, 
még nem teljesen profi a szakmájában. Közepesen főz. 
 
Árkategória: alacsony-közepes árak 
Minőség(1-5): 2-4 
 

ALAPRAJZOT KÉZZEL. scannelni fogom. CS 
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Riera 
Riera városa a Kereskedő hercegségekben Ennaim hercegség egyik gyönyörű városa. A 

legészakiabb város, ami a Hat város szövetségével határos, s valamikor régen, még a nomád harcosok 
betörései ellen építették. A város valaha a Kie Lyroni szövetséghez tartozott, viszont Ennaim hercege 
Rhamun An Ennaim őse megvásárolta azt. A város építészeti szempontból Kyr alapokra nyugszik, de 
manapság már majd minden erre megforduló nemzet rajta hagyta jellegzetességeit, negyedein 
látszanak az ott lakók sajátosságai. A dzsad negyed kupolás épületei és az épületek közötti bazárok, a 
palota negyed égbetörő hatalmas tornyos épületei és csodás kertjei, a pyarroni negyed túlzsúfolt 
utcái és az égbe nyúló házai, a szegénynegyed romos épületei melyek szűk utcáin koldusok 
tanyáznak, és még számtalan egyéb jellegzetesség különbözteti meg más városoktól. Riera Ennaim és 
a Hat Város Szövetségének határán húzódik. Kereskedelmi út is vezet a Hat város szövetségének 
Haddarennim városából ide, mely utakon közlekedők mirtuszokkal, cédrusokkal, babérfákkal és 
sárkányvérfákkal találkozhat. A kereskedelem a két ország között nagyon jó, az utakon mindig lehet 
találkozni karavánokkal, hiszen Ennaim hercegének legfőbb bevételét eme kereskedelem teszi ki, 
meg hát a vámok, és adók, amik az úthasználatért és az országba lépésért fizetnek a kereskedők, ez a 
városnak is jó bevétel hiszen Laroque-be az eljutás csak szárazföldön lehetséges.  A város kikötővel is 
rendelkezik, ami a tengerészeti útvonalak kihasználását, és ezáltal a tengeri szállítmányozást is 
lehetővé teszi a hercegségnek, ezért Ennaim hercege állomásoztat a városban egy nagyobb flottát is, 
a tengeri kereskedelem biztosítása végett, errefelé a kalózkodás nem nagyon nyereséges vállalkozás. 
A várost körülvevő erdők vadakkal teli, és nem messze, egy napi járóföldre a várostól kisebb falvak 
vannak, melyek ellátják a várost gabonával. Az erdőket imitt amott mocsarak váltják fel a táj 
jellegzetessége miatt, ezeket a közelükben élő népek különböző nevekkel illetik, mint „Holtláp” a 
mocsárban lévő elhalt fák miatt, vagy mint „Bűzös mocsár” a kénes kipárolgások miatt. De a város 
nem messze fekszik a Tara-Byr hegységtől sem, így az utazó megcsodálhatja a távolban látható 
ormokat. A hegység lábainál és lejtőin sziklahasadékokat, és barlangokat találhat a kíváncsi felfedező, 
persze ezeket is elnevezték az itt élők úgy, mint „Medve barlangok” melyekben, lehet valaha éltek 
medvék, de azt a herceg ősei rég levadászták, vagy mint a „Halál szakadéka” amely a sok csont miatt 
kapta a nevét, ami az óvatlan vadak, vagy vadászok mementója. Ezeket a helyeket a helyiek az idők 
folyamán misztikus magasságokig emelték, és már senki nem mer arrafelé járni, sok mendemonda 
jár-kell szájról szájra róluk. 

A város bevételeit a vámok teszik ki, de sok hajó is kiköt itt, kereskedelmi szempontból is elég 
jelentős bevételeket könyvel el, hiszen mind a hajók, mind a karavánok feltölthetik itt a készleteiket. 
A város belső felépítése jellegzetes, a tengertől indulva ahol valószínűleg egy kisebb halászfalúból 
alakult ki a kikötő negyed, a régi házakat rég elbontották, manapság már csak kocsmák és raktárak 
tömkelegét találjuk itt, valamint a világítótornyot és a kikötőt védő két bástyát. Ha az utunkat a 
várost védő erőd felé folytatjuk, akkor két negyed találkozásán haladunk végig. Nyugatra a kereskedő 
negyedet találjuk, a Hat város szövetsége felől érkező portékák eladása és raktározása, valamint a 
gazdag kereskedők lakhelyével, keletre pedig a dzsadok itt letelepedett nemzetségeinek házaival, és 
az utcákat ellepő bazárjaikkal találkozhatunk. A város központjában egy közkutat találhatunk, de itt 
van a legnagyobb piac is, ha valaki olyan napon érkezik, akkor sátrak és emberek halmaza fogadja, 
ahol szinte minden kapható. Az utunkat tovább folytatva balra a leggazdagabb kereskedő nemesek 
házait láthatjuk, ezekhez a házakhoz kiesebb kertek, ligetek és magas falak tartoznak. Jobbra pedig a 
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szegénynegyed és a pyarroni negyed található, a két negyed szinte egybeolvadt, mindenütt két-
háromszintes épületekkel, szűk utcákkal. A városban Kyel, Antoh, Darton templomok mellet Dzsah 
Thar valamint Domvik szentélyek is megtalálhatóak, természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
mindegyik békésen él egymás mellet, de aki keres, az talál.  

A városban a nemesek tanácsa uralkodik aki élén a herceg megbízottja; Nestor gróf áll, mint 
végrehajtó hatalom. Ő a herceg unokatestvére, kemény ember hírében áll, de csak az idegenek 
szemében, családjával lágyszívű és megbocsájtó. A flotta főparancsnoka Ogunn tábornok, egy 
hatalmas, dzsad származású fickó. A város főmágusa a gróf egyik tanácsadója Annah a varázslónő, ő 
dzsenn származású, de ezt senki nem tudja róla, nagyon fiatalnak néz ki és szépségéről ódákat 
zengnek a kobzosok. Sok pletyka kering róla, de az igazságot csak ő és a gróf tudhatja. A gróf 
védelmét Grayer látja el, és ő a város őrségének kapitánya is. A beceneve a Griff mivel pajzsán és 
páncélján egy griff látható, ez a családi címere, de igazából senki nem ismeri a családját és nem 
nagyon tudják honnan jött. 
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