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Nyilatkozat 

 

Jelen mű készítése és közzététele nem szolgál jövedelemszerzést és szabadon, ingyenesen felhasználható 
a szerzők személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett. Mivel a dokumentumban szerepelnek 
olyan karakterek, képek, térképek és egyéb jellegzetességek, melyek más személy szellemi alkotásai, 
illetve olyan védjegyek, melyek más személy tulajdonában vannak, így ezek felhasználása csak a 
jogtulajdonosok hozzájárulásával lehetséges. 

Az “Gorviki sakk 3 lépésben” a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos rajongói alkotás. 

 

 

Szerzői ajánlás 

 

A történet egy vaskosan intrikus helyzetet – egy uralkodói mennyegzőt és a háttérben kötött szövetséget – 
kíván a játékosok elé tárni oly módon, hogy az eseményeket aktívan formálhassák, de közben érezzék a 
nagyobb erők játékát a háttérben. A mesélőnek ezért fontos feladata lesz, hogy a harci jeleneteket 
gyorsan, látványosan pörgesse, viszont szánjon időt a kulcsfontosságú Nem Játékos Karakterek leírására, 
megjelenítésére. Az idő rövidsége miatt fontos a játékot dinamikusan mesélni. Ennek érdekében a mesélő 
szabad kezet kap, hogy a szereplők számát és erősségét igény szerint módosítsa. 

Nem titkolt szándék, hogy ha a modul kedvező fogadtatásra talál, akkor a történetnek további folytatása 
is lehet... 

A modulban szereplő térkép és címerek Magyar Gergely munkái, ezúton is köszönjük. 
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A Játék menete 

Jelenet Becsült ideje Történések 
1 (első nap) 10:00-11:00 Út Ghed felé, találkozás a támadás alatt lévő batárral 
2 (első nap) 11:00-12:00 Megérkezés Ghed-be, első megkeresés a frakcióktól 
3 (második nap) 12:00-12:30 Nyomozás, információ gyűjtés, ismerkedés a várossal 
4 (második nap) 12:30-13:30 Első merénylet az esküvői előkészületek során, párbaj 
5 13:30-14:00 Ebédszünet (mesélői megbeszélés) 
6 (második nap) 14:00-14:45 Nyomozás 
7 (harmadik nap) 14:45-15:30 Utolsó nap reggele, támadás a JK-k ellen 
8 (harmadik nap) 15:30-17:00 Esküvő és Második merénylet 
9 (harmadik nap) 17:00-17:45 Konklúzió, fellebben a fátyol 
10 18:00 Vége és értékelés 

Összefoglaló 

 

Az események P.sz. 3692-ben játszódnak, nyár végén, az első őszi viharok beköszöntekor. 

Miraiz an Gormolli (35), Rokmund tartományurának, Dollano Gormolli an Rokmund (42) húga hamarosan 
frigyre kel Ghedorin Kalmárhercegével, a már viszonylag idős, Kladuss herceggel (61), a con Waldrys 
családból. 

Mindkét fél számára kívánt cél, hogy a szövetség megpecsételése után közösen összehangolt támadást 
indítsanak Aquilona ellenében, mert Gecha Girini, Aquilona bíborosa mindkettőjüknek gyűlölt ellenfele. 
Kladuss-ban még elevenen él az emlék, ahogy egy határmenti csatában foglyul ejtették apját és őt, és 
miféle megalázó módon kellett az életükért könyörögni, milyen megalázó alkura bírta őket rá a bíboros. 
Apja sosem lett ugyanaz az ember ezután, de Kladuss-nak célt és erőt adott: életének elkövetkező 45 évét 
főleg azzal töltötte, hogy Ghedorin seregét felfejlessze, míg ő maga mechanikus ostromgépek és egyéb 
hadiszerkezetek rajongójává és tervezőjévé vált. 

Dollano Gormolli an Rokmund tartományúr hűen Ranagol tanításához és Gorvik szokásaihoz minden 
lehetséges módot megragadott a káosz növeléséhez vetélytársai gyengítéséhez és saját tartománya 
megerősítéséhez. Kapóra jött neki a megkeresés, mivel a közös célok mellett, húgát is sikerült eltüntetni a 
tartomány középpontjából, így az összeesküvés lehetőségét is megnehezítette. 

A két leendő szövetséges meghozta a szükséges áldozatokat: Kladuss herceg Ranagol hitére tért, a 
városában eddig csak megtűrt vallás immár nyíltan elismertté vált, sőt, a palotában lévő Dreina 
kegyhelyet kiürítették és Ranagolnak tetsző módon alakították át. 

Miraiz an Gormolli pedig kalandos úton, Gorvik tartományon átkelve, majd hajóra szállva, kalózokkal 
hemzsegő vizeken hajózva érte el Raehur Hercegséget. 

A szövetség tervét és a házasságot ameddig csak lehetett igyekeztek titokba tartan, de ahogy az már lenni 
szokott, sokan megneszelték, hogy mi készül és elhatározták: tesznek ellene. 

 



Frakciók és céljaik 

Kladuss Herceg 

A) Miraiz an Gormolli-val és a rokmundi szövetséggel a “háta mögött” támadást indítani 
Aquilona ellenében, ostromgépeivel porrá zúzni Aquilla falait… 

B) Ha nem sikerül a szövetség, akkor serege Raehur ellen fordul és tengeri utat nyit 
Ghedorin-nak 

 

Rokmundi küldöttség és a hercegi ara 

A) Szövetség nyélbe ütése és a befolyás megerősítése Kladuss hercegségében 

B) Miraiz kimenekítése és visszajuttatása Rokmundba 

 

Con Waldrys-ház és Dreina egyház 

A) Kladuss eltávolítása (lehetőleg úgy, hogy életben maradjon), Tren (Kladuss öccse) 
uralomra kerülése, ranagoliták kiűzése és Dreina egyházának megerősítése, egyben a fenyegető 
és lassan kényelmetlenné váló ghedi haderő részbeni leszerelése 

B) Megakadályozni, hogy Ghedorin háborúba keveredjen más Kereskedőhercegekkel (ld. 
Raehur) 

 

Aquilona ügynökei 

A) Kladuss és Miraiz egybekelésének megakadályozása, szövetség szétverése, ezen 
kulcsfigurák likvidálása, ghedorini haderő legyengítése 

B) Ghedorini támadás lassítása, esetleg elterelése 

 

Pyarroni titkosszolgálat 

A) Kereskedő Hercegségen belül a háború elkerülése, gorviki befolyás csökkentése a 
térségben 

B) Gorvik gyengítése, akár egy ghedorini támadás által Aquilona ellenében 

 



A felsorolt A) és B) pontok az egyes frakció céljait jelölik, prioritások szerint. Ha egyik sem teljesül, akkor 
az adott frakció pozíciója véglegesen meggyengül és “kiesik a játékból”. Minden frakció rendelkezik 
erőforrásokkal, melyeket bevethet a másik megsegítésére, vagy éppen gyengítésére. 

A pyarroni titkosszolgálat gyakorlatilag “semleges”, egész pontosan elsősorban a szövetség 
megakadályozása a célja, de ha erre kicsi az esély, akkor a kisebbik rosszat támogatja, azaz a belháborúval 
szemben mégis a szövetséget… (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy félúton változhatnak a céljai) 

 

Frakciók és Erőforrásaik, fő NJK-k 

 

I. Kladuss Herceg 

Helyszín: Palota, Hercegi raktárak 

Erőforrás: Elit testőrök (12), Ergol con Gorra, Ragenar, Malfeus, Vasbotos Uref 

 

Kladuss Herceg 

Apja után vette át a Kalmárhercegi címet, ezzel a con Waldrys-ház immár 3 generáció óta tartja kezében a 
hercegi címet. Rendkívül okos, türelmes és sok szempontból megszállott férfi. Tervei gyakran 5-10 év alatt 
érnek be, de végül szinte mindig ő győz, így méltán tartanak tőle ellenfelei. Egyetlen szerencséjük, hogy 
öregszik, és bár magának sem vallja be, de már nem a régi önmaga. Mindenesetre érzi, hogy lassan fogy 
az ideje és eddigi legnagyobb terve: az Aquilónán vett bosszút kénytelen kicsit előrébb hozni, amikor még 
nincs teljesen felkészülve rá. A hadserege készen áll, saját tervezésű ostromgépei szintén harcra készek, 
de a szövetségesei nem elég elkötelezettek és ő egyre türelmetlenebb. Sakkban még mindig nyer, de már 
a játékában is megmutatkozik a feszültség: túl sokat kockáztat. Ez a két szenvedélye van: az ostromgépei 
és a sakk. Na meg a bosszú... 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
8 22 88 3 6 19 12 12 11 13 15 54 53 
Fegyver: hosszúkard Tárgyak: védőköpeny (3 SFÉ), méreg elleni amulett (+3 EGS) 

¡Kladuss mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 10, dinamikus 
pajzsaiban 12-12 pszi pontot tárol! 

 

 

 



Sakk 

Intelligencia 10 feletti részére kell rádobni k10-el. A Hadvezetés szakértelem Af +2, Mf +4 módosítót 
ad. Kladuss 12-re dob. A játékhoz 3 dobás szükséges, aki az elsőt nyeri az kap +1 módosítót a további 
dobásaihoz, aki a másodikat az +2 módosítót (ezek összeadódnak), míg végül az utolsó dobás dönti el, 
hogy ki nyer. Ha az első két kör dobása egyenlő, akkor senki nem jut előnyhöz, ha viszont az utolsó 
dobásé, akkor patt helyzet. 

A sakk minden helyi nemes kedvelt játéka, aki igazán ügyes, akár még a Herceggel is játszhat! 

A kyr sakkhoz képest egyes bábuk különböznek, de a játék szinte teljesen ugyanaz. A következő bábuk 
vannak: 

2 bástya, 2 lovag, 2 orgyilkos, 2 bíboros, 1 hadúr, 2 ostromgép, 5 gyalog 

https://www.kalandozok.hu/magus/runa/3.4/ynevijatekokkyrsakk(huangti)runa3.4.pdf 

 

Ergol con Gorra 

Testőrkapitány, két évtizede Kladuss szolgálatában. Teljes mértékben bízik a hercegben, hűsége 
megingathatatlan. Ő biztosítja a palotát, illetve legtöbbször a Herceg oldalán látható. Hűbérurához 
hasonlóan megtért Ranagol hitére. Kitűnő harcos és taktikus. Egyetlen gyengesége a jól leplezett, de 
mégis már-már beteges rajongása az elf nőkért. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
20 71 165 0 13 57 16 15 13 13 16 38 38 
Fegyver: hosszúkard Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: pajzs Megjegyzés: 12 arany 

¡ Az értékek már tartalmazzák a mágikus hosszúkard (63 Mp) és Ghed címeres pajzs (+35) értékeit ! 

A testőrkapitány alapfokú pyarroni pszi használó, de pajzsait Uref építette. Aktuális pszi pontjainak a 
száma: 10. 

Elf női karakterek hamar a kapitány érdeklődésének középpontjában találják magukat, és ha engedik 
közeledni, a kapitány összeszedett profi katonából fecsegő, ifjú szerelmessé változik. Urát még ekkor 
sem árulja el, de sok információt ki lehet belőle szedni, illetve bejárást intézhet egyébként elzárt 
területekhez. Ha egyértelmű, hogy kihasználták, akkor dühös lesz, de még így sem bántaná kiszemeltjét, 
de igyekezne “megbüntetni” például azzal, hogy a csapat egyes tagjait börtönbe veti. 

 

 

 

 

https://www.kalandozok.hu/magus/runa/3.4/ynevijatekokkyrsakk(huangti)runa3.4.pdf


Ragenar 

Ranagol pap, erőteljes gorviki vonásokkal és arrogáns természettel bír. Frissen érkezett Warvik-ból, mely 
tartománnyal a Herceg hagyományosan jó kapcsolatokat ápol. Ragenar térítette át a Herceget és közeli 
embereit, ő vette át a Dreina-kápolnát, átalakította és Ranagolnak szentelte. Mivel viszonylag új még itt, 
kevés a szövetségese, próbálja helyzetét stabilizálni. Nyitott arra, hogy kisebb szívességekért cserébe ő is 
szívességeket tegyen. Tisztában van azzal, hogy a helyi Dreina egyház mindent megtenne, hogy a 
kápolnát visszavegye, vagy rajta bosszút álljon, így ha valaki Dreina egyházát tudja gyengíteni, azt ő is 
segítené: ez lehet például egy Dreina pap meggyilkolása. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
19 47 99 0 9 32 12 15 11 13 13 34 35 
Fegyver: áldozótőr Vért: sodrony, SFÉ 3 Egyéb: korbács Megjegyzés: 6 arany 

¡Ragenar mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 9, dinamikus 
pajzsaiban 7-7 pszi pontot tárol! 

Szent Szimbóluma, valamint áldozótőre és korbácsa mágiát sugároz (Áldás). Ezen felül van nála 3 gyógyital, 
mindegyik 4 Ép-t és 8 Fp-t állít vissza. 

Összesen 36 Mana-ponttal rendelkezik, harcban legelőször Vérzés varázslatot használ, majd 
Parancsvarázst (a támadókat egymás ellen fordítja). Ha védekeznie kell, akkor Ködöt varázsol, amiben 
eltűnhet (ha a Herceg veszélyben van, őt is próbálja menteni). Amennyiben már tart a harc és valaki 
komolyan sérült, arra a személyre Izzó vér varázslatot használ (kedvenc varázslata). Nyílt ég alatt használja 
a Szent tűz varázslatot, különösen erősnek tűnő ellenfél ellen. 

Ha valaki a személyes lakrészébe tévedne, arra egy Kosfejes csapdajel csap le, mely 28 Fp-t sebez (Ép-t 
nem sebezhet). Ha valakit a pap ájultan talál itt, arra nem vár szép sors... 

 

Malfeus 

A helyi legerősebb tolvajklán, az Aranykerék feje. Nem is csoda, hiszen a Hercegnek dolgozik. Ő tartja 
távol a zsíros falatoktól a szabadúszó tolvajokat, bajkeverőket és a folyamatosan próbálkozó Kobrákat. 
Cserébe természetesen védelmet élvez, illetve ha lebuknak az emberei, számíthat a pozitív részrehajlásra. 
Csak maroknyi bizalmasa van tisztában a kilétével, illetve azzal, hogy gyakorlatilag a Herceg 
tanácsadójaként, kémfőnökeként tevénykedik. Kilétét egy finom aranymaszk mögé rejti. A hercegi 
testőrség jól ismeri ezt a maszkot, nem állítják meg a viselőjét. 

Kevesen veszik észre, de ha valaki figyel, feltűnik a keze finom remegése, a szemfehérje finom sárgás 
elszíneződése, ami akár első látásra akár drogfüggőségnek is tűnhet, de a valóságban egy súlyos betegség 
jele. Sok mindent hajlandó lenne megtenni a gyógyulásért. Ranagol papjaiban nem bízik, máshoz pedig 
nem nagyon fordulhat. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
36 68 93 0 6 28 13 13 16 16 12 26/31 25/30 



Fegyver: dobótőr (3) Vért: nincs Egyéb: Áltató méreg Megjegyzés: 7 arany 
¡Malfeus alapfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 21, dinamikus 
pajzsai nincsenek! 

Mágikus maszkja +5-el növeli a mentális és asztrális ellenállását, ezen felül lehetővé teszi számára hogy 
lásson a sötétben. Ezen felül van nála egy kis fémhengerben gyógyital, mellyel 3 Ép-t gyógyulhat. 

Mindhárom tőre mérgezett (5. szintű görcs/kábulat), ezen felül van még nála egy kis tégely, benne három 
adag Altató porral. Tőreivel mesterfokon bánik, azaz érvényes az íjász szabály. 

Ha van olyan karakter a csapatban, aki rendelkezik sebgyógyítás Af, vagy Herbalizmus Af 
képzettségekkel, azoknak van esélye kiszúrni a betegség tüneteit. Mf esetén ez szinte biztosan 
megállapítható. A betegség Válságos szintűnek minősül, azaz 35 Mp szükséges a meggyógyításához... 
vagy Boszorkánymesteri Betegségmágia. 

 

Vasbotos Uref 

Varázsló a Herceg szolgálatában. Igazi profiként felügyeli a palota mágikus védelmét, illetve rendszeresen 
készít olyan varázstárgyakat, melyekkel az őrök mágikus aurák jelenlétét fedhetik fel és ő maga is 
megfigyeli a gyanús elemeket. Tiszteli a Herceget, de legnagyobb gyengesége a büszkesége, mindenkinél 
okosabbnak és ravaszabbnak tartja magát. Tanácsadóként is szolgálja a Herceget és abba a hitbe ringatja 
magát, hogy ő az igazi háttérhatalom (ami titokban jól szórakoztatja a Herceget). Amiről nem tud, hogy a 
Herceg folyamatosan figyelteti, laborjának és szállásának falai kémlelőnyílásokkal vannak teli, ha rájönne 
erre, akkor felbőszülne. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
12 28 82 2 7 28 10 12 12 12 14 44 45 
Fegyver: bot Vért: ld lent 

¡Uref a pszi kyr metódusát használja, csak statikus pajzsokat épít, elkölthető pszi pontjainak a száma 38! 

Elsősorban a vendégeket vizslatja Mentál és Asztrálszemmel. Varázslatai közül mágiaérzékelést használ a 
gyanús mágikus aurák felfedésére, valamint ha kitörne a baj, először magára, majd a Hercegre varázsolna 
egy 9 körig tartó 10E Elemi Erő Aurát. 

Jelenleg egy transzmutációs alkímiai kísérleten dolgozik, ami jobban érdekli, mint az egész esküvő és a 
politikai játszadozás. Ennek köszönhetően legtöbb Mana-pontja a kísérleteire ment el, naponta 
mindössze egyszer 50 Mana-pontot használhat el. Ráadásul nem túl jó az asztrál- és mentálmágiában, így 
azokat nem alkalmazza szívesen (-1E büntetés), viszont kiemelkedő az anyagmágia terén. Vasbotja egy 
különleges kissé durva, itt-ott patinás, rücskös fémrúd, mely azonban ha fémtárgyakkal érintkezik, azok az 
érintést követően 2 kör alatt apró kis fémszilánkokra hullanak (kivéve ha mágikusak). 

A titkos kémlelőnyílások jól el vannak rejtve, a Titkosajtó-keresés -30% ot kapnak a kutakodók, viszont 



ne feledkezzünk meg az Építészet képzettségből fakadó bónuszról. 

 

II. Rokmundi Küldöttség 

Helyszín: Palota 

Erőforrás: gorviki fejvadászok (5), erős varázstárgyak, Shener, Brando ab Norres 

 

Miraiz an Gormolli 

Miraiz egy rendkívül okos és szép gorviki nemeshölgy, aki harcban felér az egyszerűbb harcosokkal, de 
legveszélyesebb fegyvere jó emberismerete és szenvedélye. Sajnos a szenvedélye a hosszú út alatt oda 
sodorta, hogy szerelmi viszonyba bonyolódott Brando ab Norres lovaggal és jelenleg egy gyermeket hord 
a szíve alatt. Nem merte elhajtani (már idősebb kora miatt), azt tervezi, hogy mivel nem bízik a Herceg 
férfierejében, annak idős kora miatt, a gyermeket majd mint a herceggel közös gyermeket fogja világra 
hozni. 

Miraiz állapotos voltát fel lehet használni, hogy megzavarják az esküvőt. Bár ruhával még ügyesen el lehet 
rejteni, ha testhezálló ruhát viselne, vagy meztelen lenne, egyértelmű állapotos mivolta. 

Egy Ellena-papnő közelről még ruhában is felismeri az áldott állapotot, de Sebgyógyítás Mf és Élettan 
Af/Mf esetében is lehet a játékosokkal Érzékelés próbát dobatni. Sebgyógyítás Af nem elég a dobáshoz, 
viszont Élettan Mf esetén jár +2-es könnyítés. Senki másnak még csak esélye sincs felfedezni, hiszen 
Miraiz nagyon ügyesen álcázza magát. 

 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
22 47 85 6 8 28 11 15 14 14 14 33 32 
Fegyver: ramiera Megjegyzés: mindig gyönyörű ruhákat hord, amikben ravaszul rejti a ramierát 

¡Miraiz mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 7, dinamikus 
pajzsaiba 7-7 pszi pontot tárol! 

 

Shener 

Hűséges gorviki fejvadász, aki mindenekelőtt Miariz életét tartja szem előtt. Tud a lovag és Miraiz 
viszonyáról és nagyon helyteleníti azt, a küldetés veszélyeztetésének gondolja. Miraiz ellen nem tenne, de 
úgy gondolja, akkor védené a legjobban a nemes hölgyet, ha Brando nem élne. 

A hosszú út alatt, amikor már-már elérték a partokat, eronei kalózok ütöttek rajtuk. A csatában 
odaveszett a boszorkánymesterük, de ő is szíven szúrta az ellenfél boszorkánymesterét, ám nem elég 



gyorsan, így az sikeresen megátkozta. Bár jól titkolja, fizikai állapota rohamosan gyengül és egyre kevésbé 
harcképes. Ha valaki képes lenne az átkot levenni róla, azt cserébe segítené. Természetesen semmi 
olyasmit nem tenne, ami veszélyeztetné a küldetést. 

Jelenleg képességei egy átlagos fejvadász szintjére helyezik, azok az értékek irányadóak. 

A rajta lévő Átok erőssége 3E. Jelenleg harcértékei a következőképpen módosultak: -10 KÉ, -40 TÉ, -20 
VÉ és állapota bár lassan, de folyamatosan romlik. Ha viszont sikeresen eltávolítják az átkot, az átlagos 
rokmundi fejvadász értékeihez adjunk hozzá ezeket a módosítókat, valamint láthatóan eltűnik róla a 
sorvadás, izmai megint erővel telnek meg, beesett szemeibe is visszatér a tűz... 

 

Brando ab Norres 

Rokmund tartományura személyesen bízta meg Miraiz védelmével a több csatában is kitűnően szereplő 
lovagot, aki sajnos elgyengült és szerelmes lett Miraiz-ba. Tudja, hogy nem helyes, amit tesz, de 
szenvedélyes vérének nem tudott parancsolni. Miután sikeresen partot értek és Ghedorin felé vették az 
irányt, amikor rajtuk ütöttek, úgy gondolta ez a tökéletes lehetőség, hogy becsületét mentse és végső 
hősi csatában vesszen oda. Ez vagy sikerül neki, vagy nem, a játékosokon múlik. Nem tud arról, hogy 
Miraiz gyermeket vár, ha kiderülne, mindenféle szerelmes ostobaságra rábeszélhető. Harci erő 
tekintetében valószínűleg nincs párja, legfeljebb a Herceg testőrkapitánya lehetne ellenfele egy az egy 
elleni küzdelemben. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
27 103 182 3 15 99 17 15 13 13 18 22 19 
Fegyver: hosszúkard Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: pajzs Megjegyzés: 15 arany 

¡Ezek az értékek nem tartalmazzák a mágikus módosítókat, de a mesterfokú fegyverhasználatot igen, ha a 
saját rúnakardjával harcol, akkor a harcértékek módosulnak: KÉ+4, TÉ +10, VÉ+10, Sebzés +2! 

¡Nem képzett a pszi használatában, pajzsait Miraiz építette! 

 

 

Az első jelenetben már komolyan sebesült, pajzsát szétzúzták, pajzstartó keze gyakorlatilag lebénult, 
combjába egy számszeríj vessző tört, homlokáról vér csorog a több helyen eldeformálódott nyitott sisak 
alól, de láthatóan még veszélyes, amiről a körülötte heverő holtak árulkodnak. Értékei ekkor (a Mesélő 
megítélése szerint csökkenhet, figyelembe véve a csapatot és az eddigi sérüléseket). 

Ekkor tulajdonában van egy mágikus Rúnakard (ld. varázstárgyak lent) és egy szinte már 
használhatatlanná zúzott közepes pajzs. A pajzs még sugároz – bár egyre halványuló mértékben – 
mágiát. Egyértelmű, hogy a pajzs már legfeljebb mint egy rossz, mágiát nélkülöző hétköznapi közepes 



pajzs használható. 

 

Erős varázstárgyak 

Rokmund tartományura a maga módján szereti testvérét és fontos neki a szövetség létrejötte is, ezért 
amennyire lehetséges igyekszik megvédeni. Nem sajnálta az aranyat, amikor néhány varázstárgyat 
számára beszerzett. 

Utazás pálcája 

Miraiz-nál van, úgy néz ki mint egy díszes hajtű. Ha eltöri, akkor egyből a rokmundi palota egyik 
tornyában találja magát. Csak a legvégső esetben használja. 

A pálca a Palotán belül hatástalan, ugyanis gyengébb a benne lévő mágia, mint a Palota mágikus 
védelme. 

 

Mászókesztyű 

Shener-nál van. Ha segítenek neki, esetleg jutalomként a játékos karaktereknek adhatja. 

 

Akaratátvitel itala 

Shener-nál van. Ha segítenek neki, esetleg jutalomként a játékos karaktereknek adhatja. 

 

Rúnakard (93 Mp) 

Rúnázott pengéjű hosszúkard, mely Brando tulajdona. Ha az első jelentben elesik, akkor fosztogatható. 
Lenne nála még egy mágikus közepes pajzs is, de annyiszor ütötték túl, hogy a védőértéke már csak +30, 
azaz rosszabb, mint egy átlagos közepes pajzs. 

 

III. Con Waldrys család 

Helyszín: Palota, Con Waldrys udvarház, Dreina templom 

Erőforrás: Tren con Waldrys, Zelatar, Aros con Feron, Dreina-paplovagok (4), elit zsoldosok (10), sok helyi 
kapcsolat 

 



Tren con Waldrys 

Dreina hitű nemesúr, Kladuss öccse és jelenleg örököse. Évek óta nem ért egyet a bátyja megszállott 
tervével, de a Ranagol hit hivatalossá tétele és a szövetség Rokmunddal túlmegy minden határon. Szereti 
a bátyját és tiszteli, de úgy érzi tennie kell valamit, mert vagy gonosz hatalmak vonták irányításuk alá a 
testvérét, vagy elvesztette a józan eszét. Nem támogat semmi olyan tervet, ami a bátyja halálával járna, 
de szívesen látná a rokmundi hercegnőt holtan. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
8 28 88 3 9 25 14 12 11 13 15 48 47 
Fegyver: hosszúkard Tárgyak: Igazság amulettje 

 

Zelatar 

Dreina papja, jelenleg a városi nagytemplomban tartózkodik és komolyan gondolkozik azon, hogy bevonja 
az Inkvizíciót. Sajnos tudja, hogy ez kétélű fegyver, ha rosszul alakulnak a dolgok a pyarroni egyház még 
rosszabb helyzetbe kerülhet. Legszívesebben Tren-t ültetné a hercegi székbe és kipurgálná Ranagol hitét a 
városból. Díszes bőrvértre erősített, dombormíves lemezekből álló vértet visel. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
20 48 98 2 12 32 12 15 11 13 16 36 37 
Fegyver: tőr Vért: díszvért, SFÉ 1 Egyéb: korbács Megjegyzés: 7 arany 

¡Zelatar mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 16, dinamikus 
pajzsaiba 5-5 pszi pontot tárol! 

Mana –pontjainak száma 43, ha lehet kerüli a harcot és elsősorban mentális manipulációkra hagyatkozik: 
Hűségbéklyó, Igaz szó, Parancsvarázs. Zelatar-nak kispapok is segítenek, ők elsősorban szertartásokat 
készítik elő, esetleg foglalkoznak a hívek lelki ügyeivel, harcértékeik jelentéktelenek, de 9 Mana-ponttal 
rendelkeznek, melyből a Kis Arkánum varázslatait képesek megidézni. Összesen hárman vannak és nem 
hagyják el a templomot. 

 

 

Aros con Feron 

Dreina hitű paplovag, ő vezeti a hit fegyveres erejét, amit legutóbb veterán zsoldosokkal is 
megtámogattak. Régen jó barátságban volt a Herceg testőrkapitányával, Ergol-al, most viszont azon 
gondolkozik, hogy párbajra hívja, úgy érzi elárulták. Ha párbajban megölné Ergol-t, ő hullajtaná a 
legkeserűbb könnyeket felette. Ha Brando túléli, akkor kettejük között a vérontás elkerülhetetlen, bár jó 
eséllyel Brando győz. Egy kis csapat fanatikus paplovag szolgál alatta, akikkel akár egy kétségbeesett 
katonai puccsot is megkísérelne. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 



22 83 162 0 15 73 18 15 13 13 17 34 35 
Fegyver: hosszúkard Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: pajzs Megjegyzés: 14 arany 

¡Aros mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 15, dinamikus 
pajzsaiba 5-5 pszi pontot tárol! 

 

IV. Aquilona ügynökei 

Helyszín: Hentestelep, Hasadt Pajzs Fogadó 

Erőforrás: gorviki fejvadászok (6), Árnyék, Khor, Razzik, erős mérgek 

 

Árnyék 

Az aquilonai orgyilkos csapat vezetője, sajnos csapat jócskán megfogyatkozott, úgy tűnik, hogy a helyi 
alvilág nem támogatja őket, így most óvatosabban mozog. Ha kell akár saját és csapata élete árán is 
megölné a Herceget és ami még jobb lenne, Miraiz-t is. Ellenséges területen mozog, ezért minden eszközt 
szeretne bevetni. Nagyon jól rejtőzködik, hangja halk, enyhén rekedtes és szinte senki nem ismeri az arcát 
(egyébként egy nőről van szó, ha úgy döntene, hogy felfedi magát a JK-k előtt). 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
33 87 137 0 10 70 12 15 15 18 14 26 27 
Fegyver: ramiera Egyéb: alkarvédők Megjegyzés: 5 arany 

¡Árnyék mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 22 ! 

 

Khor 

Amíg Ranagol vallása nem volt nyíltan elfogadott, csak megtűrt, ő volt az, aki a helyi híveknek elhozta 
Ranagol tanításait. Titokban ő volt az, aki a kiválasztottak előtt bemutatta az emberáldozatokat. Mindig is 
Aquilona támogatta, és most ideje, hogy meghálálja. A herceget nem gyűlöli, de a halála szükséges… a 
gyülöletet fenntartja a warviki Ranagol papnak, aki most Ghedorin ranagolita egyházának fejeként 
tetszeleg. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
19 47 99 0 10 21 12 12 12 12 16 26 27 
Fegyver: áldozótőr Vért: bőrvért, SFÉ 1 Egyéb: korbács Megjegyzés: 5 arany 

¡Khor mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 10, dinamikus 
pajzsaiba 4-4 pszi pontot tárol! 

Szent Szimbóluma, valamint áldozótőre és korbácsa mágiát sugároz (Áldás). Korbácsa ezen felül 
különleges méreggel van átitatva, sikeres sebzés után még 5 körig “ég” a seb, körönként 1K6Fp sebzést 
okozva, ha a megtámadott elrontja az Egészség próbáját (a hatás nem kumulatív). 



Összesen 27 Mana-ponttal rendelkezik, harcban legelőször - kissé fantáziátlanul - Csapás varázslatot 
használ. Ha saját menedékében támadnák meg, akkor a számos tartósított áldozati holttestet kelti életre 
a Holtak megelevenítése varázslattal. 

 

Razzik 

Boszorkánymester, Khor lekötelezettje és nagyon szívesen szabadulna már tőle, csak nem tudja hogyan 
tehetné ezt úgy meg, hogy közben magát nem sodorja veszélybe. Kénytelen együttműködni az 
aquilonaiakkal, de szemrebbenés nélkül elárulja őket, ha lehetősége adódik rá. 

Nagydarab, veszedelmes kinézetű ember, de a Hatalom Itala lassan tönkreteszi a testét, ami főleg korai 
ráncaiban, ősz hajszálaiban mutatkozik meg. Mindkét karját kacskaringós sárkány-tetoválások díszítik 
(nem mágikusak). Inkább néz ki elvetemült zsoldosnak, mint varázshasználónak. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
26 61 87 4 7 33 17 12 12 14 14 35 33 
Fegyver: rövidkard Vért: bőrvért, SFÉ 1 Egyéb: korbács Megjegyzés: 5 arany 

¡Razzik mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 11, dinamikus 
pajzsaiba 7-7 pszi pontot tárol! 

Rövidkardja nyelében egy apró tartályból egyből 5. szintű Altató méreg csorog végig, a pikkely-vésetekkel 
díszes pengén. 

Öszesen 35 Mana-ponttal rendelkezik és elsősorban Rontásokat használ, vagy Méregmágiát. 

 

Erős mérgek 

Aquilona méregkeverői készítették el ezeket a szereket, melyeket méltán félnek Délvidéken. A csapat jól 
el van látva ezekkel. Minden fejvadásznál van 2 adag Vérizzító, harc előtt ezzel preparálják a fegyverüket. 
Ezen kívül Árnyék rendelkezik 2 adag Nyelvoldóval. 

Razziknál található egy adag Kobramarás méreg (nem ő készítette) és 5 adag Altató (ő készítette). Saját 
rövidkardján csak az Altatót használja. 

Ha Khor oda jut, hogy megmérgezze az áldozati ételt, akkor egy Razzik által kevert szert használ, mely 
egy nagyon enyhén édeskés, szinte észrevehetetlen étel- és italméreg. 7.-ik szintű, nagyon lassan hat 
(néhány nap), de míg szerencsés esetben csak napokig tartó émelygést, rosszabb esetben hirtelen 
rosszullétet, majd halált okoz. 

Ha Razzik-ot megnyerték maguknak, ő esetleg eldicsekedhet ezzel a méreggel... még el is nevezte: 
“Fekete Fátyol”-nak. 

 



V. Pyarroni Titkosszolgálat 

Helyszín: Ellena templom, Három Kapu Fogadó 

Erőforrás: elit zsoldosok és kalandorok (10), Lorana, Thyna, Rodrik 

 

Lorana 

Lorana egy igazi profi, de nemcsak a gyönyör művészetében hanem a gyilkolásban is. Képzett 
titkosügynök és Pyarron hosszútávú érdekeit hivatott képviselni itt. Sajnos sokáig nem volt kellőképpen 
fókuszban Ghedorin, így kénytelen azzal az emberanyaggal dolgozni, amit helyben beszervezett. Ezek 
elsősorban olyan férfiak, akiket az ujja köré tekert, vagy pénzzel és ígéretekkel vásárolt meg. Másik 
fegyvere az információ, sokat el tud árulni a helyi viszonyokról. 

Gyengesége, hogy valójában szerelmes Thyna-ba, a bordély vezetőjébe, de nem tudja megosztani az 
érzéseit és elég rosszul kezeli a helyzetet, ami oda vezetett, hogy Thyna egyre inkább félelemmel vegyes 
tisztelettel tekint rá, ő pedig egyre jobban undorodik magától. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
31 84 122 4 9 69 12 15 17 14 13 26 27 
Fegyver: fejvadászkard Egyéb: Mérgezett tűk Megjegyzés: 27 arany 

¡Lorana mesterfokú pyarroni pszi használó és aktuálisan elkölthető pszi pontjainak száma 24 ! 

Fejvadászkardja csak a legvégső esetben kerül elő, mindig rejtve tartja (de a közelben). A kis tűin lévő 5. 
szintű méreg Bódulatot vagy semmit sem okoz. Ezekkel speciális módon, pl. ujjak közé szorítva, vagy az 
áldozat arcába köpve támad (támadódobás 80-ra). Egy tucat ilyen tű áll a rendelkezésére, a 
legváltozatosabb helyekre rejti el őket, legjobb ha úgy vesszük, hogy mindig van nála legalább 3-4 darab. 

A szexuális kultúrában mesterfokon és az emberismeretben alapfokon jártas. 

Thyna életével zsarolható és bár előbb halna meg, mint elárulja a Titkosszolgálatot, de ebben az esetben 
minden lehetséges információt megadna a JK-nak... 

 

Thyna 

Ellena papnője és a helyi luxus kéjház és Ellena-templom vezetője. Elvileg Lorana neki dolgozik, de ő is 
tisztában van vele, hogy a valóság inkább ennek ellenkezője. Volt ideje megtanulni félni is Loranát, így bár 
nem tudja, hogy a Titkosszolgálat embere, sejti, hogy komoly hatalmakat szolgál. Lányait félti, de sokszor 
így is belekeveredik dolgokba, melyek túlmutatnak képességein. Bár jó emberismerő, számos vakfoltja 
van és még mindig van benne egy adag naivitás. 

Egyáltalán nem harcias alkat, fegyvere sincs. Mesterfokon használja a pyarroni pszit és 14 pszi ponttal 
rendelkezik, MME 16, AME 20. 



Lótusz alakú szent szimbóluma a testére van tetoválva, el van rejtve egy gyönyörű virágkertes 
tetoválásban mely spirálisan körbeöleli a testét, a lótuszvirág pont egyik melle felett pihen. Összesen 18 
Mana-ponttal rendelkezik, előszeretettel használja a Szent fény és a Szférák zenéje varázslatot. 

Ha Miraiz an Gormolli közelébe jutna, ő azonnal észreveszi, hogy a hercegnő állapotos. A karakterekhez 
való viszonya dönti el, hogy ezt megosztja-e a JK-kal. Semmi esetben nem keveredik harcba, mindig 
inkább megpróbál elmenekülni. 

 

Rodrik 

Hivatalosan Lorana alá beosztott ügynök, egyébként pedig egy nagyhangú kocsmáros (Három Kapu 
fogadó) és harcos. Ha szükséges most is bármikor fegyvert ragadhat, kitűnő mesterlövész, de ha 
szükséges ügyesen forgatja hosszú kardját is. 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
25 58 110 63 11 45 15 13 13 17 14 21 20 
Fegyver: számszeríj Vért: bőrvért, SFÉ 1 Egyéb: hosszúkard Megjegyzés: 9 arany 

 

 

 

VI. A semleges kívülállók 

Ghedori kereskedő házak: Garientol, Lak’Erpidor és Radzsvar. A mesélő tetszés szerint felhasználhatja a 
kereskedőházakat, hogy újabb ellenfeleket vagy szövetségeseket hozzon létre játékosai számára. Egyes 
esetekben ezek a házak akár a Hercegi címért is versenybe szálhatnak. 

Képviselőik ott vannak az esküvői előkészületek forgatagában, egyértelműen dicsekednek hatalmukkal. 
Testőreik címeres köpenyeket viselnek, palotáik felett díszes lobogókat lenget a szél, a hercegi család után 
nekik van a legnagyobb hatalmuk a városban. 

Ezek a házak egyrészt terelések a JK-k számára, akik úgymond egyből a versenytársak között keresnék a 
herceg ellen szervezkedőket. Valójában nyíltan sosem szegülnének szembe Kladuss Herceggel, még 
akkor sem ha egyébként elítélik a rokmundi szövetséget. Ha azonban felkeresik őket és ügyesen 
tárgyalnak, információt és pénzbeli támogatást nyerhetnek (ami nem visszakövethető), de ha rosszul 
intrikálnak, újabb ellenfelekre is szert tehetnek... 

 



 

Pletykák és szóbeszédek 

Ezek szerepe elsősorban a hangulat megteremtése, illetve az, hogy élővé tegyék a világot. 

Abrado kevély hercege (Amadeus Rabuchini) ágynak esett, az őt megtámadó kórt, vagy átkot nem tudják 
sem a papok, sem a boszorkánymesterek lebírni. Sokan Aquilona fekete bíborosát gyanúsítják, mert 
állítólag 10 évvel ezelőtt, a Gorvik egyesítését megkísérlő nagytanácson halálosan megfenyegette 
Abrado Hercegét. A tanácsülésre még mint szövetségesek érkeztek és pár nap alatt elmérgesedett 
köztük a viszony. Ennek okáról sokat elmélkednek, egyes források Warvik bíborosát sejtik a háttérben. 

 

Támadás érte a dzsad városokat. A sivatagból állítólag legyőzhetetlen hadak masíroznak ki az oázisokhoz 
és lemészárolnak mindenkit. Ezek a pletykák valószínűleg csak különösen jól szervezett rablópotyákat 
takarnak, esetleg az emírségek egymás közötti civódását. 

 

Gazdag kereskedelmi küldöttség járt Kladuss Hercegnél még a nyáron, mely számos értékes ajándékkal 
próbálta meg elnyerni a jóindulatát (új karavánútvonalat nyitnak?). Furcsa csuklyás, könnyű köpenyeik 
voltak, sok arany ékszerrel, de aki látta az arcukat azt mondta földöntúlian szépek voltak, a szemük pedig 
izzó kék, mint állítólag fenn a messzi Északon. 

 

Hangulati elemként a Sakkal kapcsolatos dolgokat behozhatják a KM-ek, a sakkot még szélesebb körben 
használják a városban. Ezt játsszák a kocsmákban és a tereken az emberek. A katonák, polgárok a fiatalok. 
A Ghedi hagyomány része lenne a város életének szerves része. A figurákról akár szobrok lehetnek a 
házak homlokzatán, terein stb. A játékosok is részt vehetnek egy helyi sakkversenyben ha akarnak vagy 
így juthatnak infóhoz ha nyernek sakkban stb. 



 

“Miként érkeznek a karakterek Ghedorinba?” avagy a “Kívülálló” 

 

Harkin con Medas 

Ez az idős (69) nemesúr Raehur egyik középnemese, aki mindig is jó barátságot ápolt Kladuss-al, ami 
leginkább haditechnikával kapcsolatos levelezést (a levelek utolsó sora mindig tartalmaz egy sakklépést is, 
ez az ő külön játékuk, mely könnyen évekig tart), és 3-5 évente egy-egy személyes találkozót jelentett. 
Ezért is kapott meghívást az esküvőre. Mivel neki is akad pár ellenfele, de kis csapattal gyorsan szeretett 
volna utazni, ezért kalandozókat bérelt, hogy elkísérjék. Birtokainak vezetését már átadta fiának (Sanar), 
ő már inkább visszavonult, bár sok tisztelője akad, akik szívesen fordulnak hozzá tanácsért. A 
kalandozókat régebb óta ismeri nem ez az első megbízása a csapat részére. Mindig megbízható és precíz, 
kicsit atyáskodó a karakterekkel. Kicsit szigorú, de igazságos figura, aki pont elégszer mocskolta be a kezét 
ahhoz, hogy tudja miként mennek a dolgok Délvidéken. Nincs gondja azzal, hogy rosszarcú, gonosz 
figurákat alkalmazzon, de ugyanúgy felhasználja a jóság bajnokait is. Sokat tud Délvidék politikájáról, 
történelméről, és erről szívesen mesél is a játékos karaktereknek. Utóbbi pár évben furcsa szúrást érez a 
mellkasában, ezért a karakterekkel való közös útján is párszor megállítja a csapatot és muszáj 
megpihennie, miközben mellkasára szorítja a kezét és látványosan elsápad. Ettől függetlenül jól üli meg 
még mindig a lovat és nem állja meg, hogy tegye a szépet a fehérnépnek… persze csak a maga lovagias, 
sármos módján. 

Kladuss politikájával nem ért egyet, bár megérti motivációit. Amit mindenképpen szeretne elkerülni, hogy 
Raehur és Ghedorin harcba keveredjen egymással, sőt, valójában hisz abban, hogy a 
Kereskedőhercegségek kalmárhercegei minden körülmények között össze kell, hogy tartsanak (ezért 
elítéli Raehur politikáját, mellyel növelte az adókat és korlátozta Ghedorin hozzáférését a kikötőkhöz). 

Ezt a karakter a mesélő felhasználhatja arra, hogy a játékosokat irányítsa, új információkat hozhat vele 
játékba és a segítségével fenntartható a játék dinamizmusa. Ha a karakterek elakadnának, Harkin 
segítségével lehet túllendíteni őket a holtponton. 

De ne essünk abba a hibába, hogy Harkin oldja meg a kalandot a JK-k helyett! 

 



Karakterek Képei 

 

   
Malfeus Brando ab Norres Harkin con Medas 

   
Vasbotos Uref Ergol con Gorra Kladuss herceg 

   
Ragenar Shener Miraiz an Gormolli 



   
Aros con Feron Zelatar Razzik 

   
Khor Tren con Waldrys Árnyék 

   
Lorana Thyna Rodrik 

 



  
Ghed Hercegség con Waldrys-ház 

  
Garientol-ház Radzsvar-ház 



 
 

Lak’Erpidor-ház an Gormolli 

  an Girini con Medas 
Az an Girini-ház címere 

A gorviki, Akvilona tartománybeli an Girini-ház címere vékony aranykeretű – utalva a bíborosi rangra – vörössel ötször, ékben 
vágott fekete akvilonai pajzson keresztben szarvas kulcs aranyban és görbe kés ezüstben, a kulcsról vér, a késről zöld méreg 
csöpög. A pajzsot egyházi címer lévén a ház színeivel szimmetrikusan ékes vörös-fekete félpalást öleli, a pajzson Aquilona 
tartomány kos koponyája. A pajzs mögött keresztben a kora egyházi eredetű, bíborosi rangot jelölő fogas kardok. A pajzs alatt 
vörös-fekete szalagon a ház jelmondata: „Velünk buksz és miénk leszel!” 

 

Az an Gormolli-ház címere 

A gorviki, Rokmund tartománybeli an Gormolli-ház címere aranykeretű – utalva a tartományi hercegi rangra – bíbor rokmundi 
pajzson négy fekete kettős karom, rajta arany ramiera, oldalain két vörössel fegyverzett, felé ágaskodó hegyi oroszlán ezüstben. A 
pajzsot világi ház lévén, a ház színeivel ellentétesen ékes palást öleli, bíbor-ezüstben és fekete-ezüstben, rajta Rokmund 



tartomány szarvas lovagi acél sisakja szemből. A pajzs mögött lándzsa, egykezes csatabárd és lovagi kardok. A pajzs alatt ezüst-
bíbor szalagon a ház jelmondata: „Nem felejtünk!” 

 

A raehuri con Medas ház címerei 

A raehuri con Medas-ház címere díszes ezüst-fekete (a ház mellékszínei) keretű – a keretet előszeretettel alkalmazzák a 
Kereskedő Hercegsége címereiben –, zölddel és kékkel (a ház fő színei) jobbharánt felezett raehuri pajzson vörössel fegyverzet 
gólya ezüstben, illetve kígyós-hegyes sugarú napkorong aranyban. A keret alatt alulról kardok, rajtuk zöld-kék szalagon a ház 
jelmondata: „Mindig a habok felett!” 

Harkin con Medas lovag egyéni címere 

Harkin con Medas címere díszes ezüst-feketekeretű, zölddel és kékkel jobbharánt felezett raehuri pajzson vörössel fegyverzet 
gólya ezüstben, illetve kígyós-hegyes sugarú napkorong aranyban. A kereten acél lovagi sisak szemből, jelezvén a családfői címert, 
rajta a ház mellékszíneiből font sisakkoszorú ezüstben és feketében. A sisakdísz a családi címer ezüst gólyája, jelezvén a családfői 
státuszt. A keret alatt alulról kardok, rajtuk zöld-kék szalagon a ház jelmondata: „Mindig a habok felett!” 



 

 



Ghedorin (rövidítve: Ghed) 

Azon ritka kereskedőhercegségek közé tartozik, melynek nincs tengeri kijárata, így kénytelen vagy a rajta 
áthaladó árun sápot venni, vagy áruját másik Kereskedőhercegség kikötőjében behajózni (Erone, Dies 
Ravallona, Raehur). Valójában a legpraktikusabb Raehur-t használnia, sajnos azonban az utóbbi időben 
egyre kapzsibbnak tűnik Raehur, így komoly profitot veszített. 

A Kereskedőhercegség egyrészt a Gorvik felől érkező árukból profitál, másodsorban pedig szerencsés 
természeti adottságaiból. Az északi lankás lejtőin kitűnő a búzatermése, míg a déli oldalon elsősorban az 
olajbogyó és a szőlő hoz szép termést. Keleti irányban szárazvölgyek húzódnak, melynek gyenge legelőin 
kecskéket és birkákat tartanak, de ami fontosabb: több helyen jó vasérc- és rézlelőhelyek vannak. Ezeket 
az utóbbi időben fejlett bányászati módszerekkel és komoly beruházásokkal elsőrangú kitermelőhelyekké 
váltak, valamint megteremtették az új hadsereg alapjait is. Most már fegyver exportra is tudnak termelni 
(elsősorban lándzsafejek, rövid kardok, számszeríjak, mellvértek és páncélsisakok). 

Bár sok mindenből önellátó, bizonyos termékekből importra szorul: lovak, marhahús, fűszerek, luxus-
cikkek, fa és kőszén. 

 

A helyi élelmiszerárak, ruházat, alapvető fegyverzet 0.9-el szorzandóak, lovak és luxustermékek 1.5-el. 

 

 

Ghedorin hadserege kevés számú lovas katonát tartalmaz, így mobilitásában gyenge. Cserébe viszont 
nehézpáncélos gyalogsága, lándzsásai rendkívül jól képzettek és fegyelmezettek. Őket egészíti ki több 
számszeríjas és íjász egység, illetve néhány speciális különítmény pl. baltások vagy az alabárdosok. Jelen 
pillanatban a legképzettebb hadsereg a régióban, joggal tarthat tőle bármelyik szomszédja. 

 

 



Helyszínek 

A helyszínek részleteinek megjelenítését a mesélőre bízzuk, de vegyük figyelembe a következőket: 

 

Dreina-templom 

A fő vallás központja, gazdagság és hatalom nyilvánvaló jelét viseli magán. Gazdag díszítések, arannyal 
futtatott szobrok, gyönyörű fali mozaikok. A templomot fegyveres őrök vigyázzák, aranyszegélyes vörös 
köpönyeggel és míves fegyverekkel, lándzsákkal. Itt található a Dreina-lovagok kaszárnyája is, illetve a 
hátsó udvaron több páncélos batár áll. 

 

Könyvtár 

Elsősorban világi művek találhatóak itt, melyek hadművészettel, illetve mezőgazdasággal foglalkoznak. A 
jókora, egyszerűen, de praktikusan kialakított épületben csendes könyvtárosok teszik a dolgukat szürke 
csuhákban. A központi terem tetején egy hatalmas arany kör található. Illetve egy kisebb áldozati oltár, 
ahol Kradnak lehet felajánlásokat tenni. Mindössze egyetlen papi-hatalommal is rendelkező személy 
található itt (Bernar mester, a főkönyvtáros). 

 

Vágóhíd 

Ez a masszív épület együttes számtalan oldalsó teremmel és boltíves pincével rendelkezik. A helyet 
belengi a vér és belsőségek szaga, sok kereskedő is megfordul itt. Több helyen füstöléssel tartósítanak 
húst és éjjel-nappal van itt mozgás. Az egyik boltíves pincében található Ranagol oltára és itt áldoztak a 
Kosfejes Úrnak. 

 

Hasadt Pajzs fogadó 

Zsoldosok és katonák kedvenc pihenőhelye. Mindig lehet itt jó áron bort és meleg ételt kapni, a helyi 
zenészek pedig ismerik az összes katona-nótát. Néha előfordulnak verekedések, illetve párbajok. 

 

Három Kapu fogadó 

Polgárság, elsősorban férfiak kedvenc helye, nemcsak kellemes szórakozás, de örömlányok is 
megtalálhatóak itt. Sok apró szoba található az emeleten, melyet akár pár órácskára is ki lehet bérelni. 

 



Rodrik-kal itt találkozhatnak a JK-k. Általában ő vigyáz arra, hogy minden rendbe menjen, irányítja a 
kidobókat, foglalkozik az új betérőkkel, néha leül az asztalukhoz beszélgetni. Tanácsokat adhat a 
lányokkal kapcsolatban, illetve megoszthat általános információkat a városról, és természetesen hegyezi 
a fülét, ha a vendégeknek akad értékes információja. 

 

Fekete Rózsa Fogadó 

Előkelő fogadó, nemesek és gazdag kereskedők kedvenc helye. Minőségben és árban is magasan a többi 
létesítmény felett található. 

 

Próbaudvar 

A Herceg által tervezett új ostromgépeket lehet itt kipróbálni, hatótávolság és átütőerő tekintetében. 
Számos veszedelmes és újszerű gépezet található itt. Talán még olyan is akad, mellyel el lehet lőni 
egészen a hercegi palotáig... 

 

Hercegi Palota 

Impozáns méretekkel rendelkező, homokkőből és márványból emelt, díszes épület, számos csipkézett 
kőkorlát, színes ólomüveggel beüvegezett ablak, drága kelmék és zászlók adnak pátoszt neki. Legfőbb 
jellegzetessége kupolás központi csarnoka, melynek közepén egy kétfejű csatabárdot fogó félmeztelen női 
alak szobra áll, ami egy 300 éves legenda, egy “égi küldött” számára állít emléket és a helyiek számára a 
győzelem szimbóluma. A legenda szerint a nő egy csata közepén jelent meg – egyesek szerint a kiontott 
vérből születve – és győzelemre segítette a ghedorini seregeket. 

Nem utolsó sorban komoly mágikus védelemmel is rendelkezik: térmágia 5E, tűz és villám elleni 
védelem 10E (boszorkánymesteri villámokra is vonatkozik), rovarok és rágcsálók elleni védelem 10 E, 
szimpatikus mágia elleni védelem 5E. 

 

Városi magtárak 

Hatalmas, de jellegtelen kőépületek, a város teljes élelmezését lennének képesek akár 2 évig is ellátni. 
Elsősorban búza tárolására használják, illetve az alatta lévő katakomba rendszerben található a helyi 
tolvajklán titkos főhadiszállása (Malfeus). 



 

Az események sodra 

 

1. A kalandozók megbízásukat teljesítve közelednek Ghedorin felé. Kb. egy órai járásra a várostól 
egy harci jelenetbe csöppennek. Egy fogatot vesz körül kb. egy tucat feketébe öltözött támadó. 
Egy sebesült páncélos lovag védi  a fogatot. A fogat belsejéből női hangok szűrődnek ki. A kocsik 
mellett néhány halott mind a támadók, mind a kocsi személyzete részéről. A kalandozók 
dönthetnek, hogy beszállnak-e a harcba, ha igen melyik oldalon, amennyiben nem akkor 
folytathatják a küldetést a célszemély leszállítását. 

Senki nem visel címert, vagy rangjelzést, így nem lehet eldönteni, hogy kik is a harcoló felek! 

A támadók a con Waldrys család megbízásából támadnak, ha fognak el támadókat max annyit 
szedhetnek ki belőlük, hogy a megbízók a szomszédos városba bérelték fel őket, nagydarab 
csuklyás páncélos emberek, és mintha egyiknél egy Dreina szimbólum látszódott volna egy 
pillanatra, de nem biztos benne. 

1/1. A kalandozók beszállnak és megvédik a batárt. Megmentik a kocsi utasát és a lovagot, ekkor 
tudomásukra jut, hogy az utas Ghedorin hercegének arája. Ekkor vagy elkísérik a herceghez (2. pont), 
vagy ők ölik meg őket (1/2 pont). 

1/2. A kalandozók tovább mennek vagy beszállnak a támadók oldalán megölik a kocsi utasát valamint 
a testőr lovagot is. A későbbiekben a lovag kikerül a meséből, a kocsiban utazó hölgy az ara 
komornája volt. Az ara már biztonságban van Ghedorin falai között. 

 

2. A csapat megérkezik Ghedorinba, elkísérik Harkint a Hercegi palotába 

Annak függvényében, hogy melyik oldalra álltak a batárnál lévő csatában, valamelyik frakció fogja 
megkeresni őket. Vagy az esküvő és a rokmundi hercegnő védelmével bízzák meg őket, vagy pont, 
hogy a frigy megakadályozása a cél (ebben az esetben a Dreina-templom megbízásból keresik fel őket) 

Ezen a ponton a karakterek beleláthatnak a számos vendéggel zsúfolt város életébe. Egyesek örülnek 
az események, mások szkeptikusak, elsősorban a ranagolita egyház térnyerése miatt. Mindenki 
rendkívül elfoglaltnak tűnik, napok óta készülnek a lakomára, illetve szokás szerint ilyenkor a város is 
együtt ünnepel a hercegi párral. Az utcán is számos helyen mérnek majd bort és osztanak ételt. 

Harkin elköszön tőlük és elfoglalja a szállását a Hercegi palota egyik szárnyában. 

 

3. Második nap reggelén a karakterek az eddig megtudott információk alapján körülnézhetnek, saját 
szakállukra gyűjthetnek információt, kovácsolhatnak terveket. Figyeljünk arra is, hogy bizonyos 



frakciók szintén érdeklődnek majd a karakterek után... azaz például követhetik őket az utcán 
szinte bármelyik frakció ügynökei. 

Nem árt ha itt csempészünk némi paranoiát az eseményekbe. Azaz egy figyelő utcagyerekről 
kiderülhet, hogy csak a kalandozók különös kinézete miatt járt nyomukba, vagy éppen valaki nem 
teljesen törvényes portékáit szeretné eladni nekik. Természetesen a tömegben lesznek valódi 
kémek is, de itt még ne fedjük fel őket lehetőleg, kivéve ha a karakterek nagyon ügyesek. 

 

4. Késő délután nagy tömeg verődik össze a palotában és a palota előtt. A Herceg itt jelenti be, hogy 
frigyre lép Miraiz and Gormolli hercegnővel. Ragenar a Kosfejes Úr áldását kéri az “ifjú párra” és 
bejelenti, hogy a helyi szokások szerint a leendő házasok most egy teljes napra külön vonulnak (a 
herceg a Ranagol szentélybe, az ara pedig a magán lakosztályába), hogy imádkozzanak és 
levetkőzzék bűneiket mielőtt tiszta lélekkel egybekelnek. Fennhangon itt kérdezi meg, hogy tud-e 
bárki olyan okról, ami miatt a frigy nem jöhet létre. 

Aros con Feron (Dreina paplovag) itt lép elő és kihívóan megkérdőjelezi Ranagol híveinek 
jelenlétét, istenek előtt is szégyenletesnek bélyegezve, hogy a rokmundiak itt illegethetik 
magukat. Óvatos kerüli, hogy egy szóval is magát a Herceget támadja. Nagy csend ereszkedik a 
teremre, míg végül ellenfele felemelkedik és elfogadja a kihívást, majd a Herceg némileg 
bosszúsan, de kihirdeti a párbajt (karddal és pajzzsal vívják majd gyalogosan és természetesen 
halálig szól). 

4/1. Ha Brando ab Norres túlélte, akkor ő fog párbajozni. 

4/2. Ha Brando nem élte túl, akkor a Herceg testőrkapitánya fogadja el a kihívást (Ergol con Gorra) 

A párbajt mihamarabb szeretnék lerendezni, a legnagyobb nyilvánosság előtt, így a Hercegi Palota 
előtt kerül majd rá sor még naplemente előtt, egy frissen ácsolt emelvényen. Egyből izgatott 
pletykák, sugdolózás indul meg a tömegben. Hamarosan az egész város összegyűlik, a gyerekek 
felmásznak a tetőkre, senki sem akar erről az eseményről lemaradni. 

A párbájt a játékosok akár befolyásolhatják is, attól függően kinek a szolgálatában állnak. A Palota 
mágikus védelme nem terjed ki a Palota előtti térre, a párbaj színhelyére. Fontos, hogy ha 
befolyásolják is a párbajt, az nem lehet egyértelmű vagy látványos, különben a párbaj félbeszakad 
és a fél, aki oldalán beléptek, nyilvánosan megszégyenülhet. Ha nem cselekszenek, akkor a 
párbajt a mesélőnek célszerű az NJK-nál megadott statisztikák szerint gyorsan ledobálni, de 
alapvetően a mesélőre van bízva a kimenetele. 

Mindeközben a aquilonai fejvadászok sem tétlenkednek, és egyik orvgyilkosuk arra készül, hogy a 
tömegben a Ranagol paphoz, Ragenarhoz kerüljön közel. A párbaj, bárhogy is érjen véget, jókora 
éljenzést és tolakodást vált ki a tömegből, az orvgyilkos ekkor csap le, és mérgezett tőrével 
halálosan megsebzi a papot. 



 

A játékosok megpróbálhatják elkapni az orgyilkost – amire kicsi az esély ekkora tömegben – vagy 
megmenteni a papot. A papot csak 35 Mp-os mérgezés gyógyítással lehet megmenteni, 
figyelembe véve, hogy mindössze 1 Ép-je maradt és viszonylag gyorsan vérzik is. Ha a pap 
meghal, nincs, aki levezényelje az esküvőt. 

4/3. Ha a pap életben marad, megerősítik a Palota védelmét és a Herceg nyíltan vadászatot hirdet 
az elkövetőkre. 

4/4. Ha a pap meghal, de a csapatban van Ranagol-pap, akkor ő átveheti a helyét és akár ő lehet 
az, aki másnap összeadja a hercegi párt. 

4/5. Azért hogy ne kelljen elhalasztani az esküvőt, a Herceg felkutatja a város egyetlen 
megmaradt Ranagol-papját, Khor-t (nem tudja, hogy Khor az aquilonai bíboros embere). 

 

5. Jó étvágyat! (szünet és ebéd) 

 

6. A karakterek nyomozásba kezdhetnek, vagy ha az esküvő ellen vannak, új terveket eszelhetnek ki. 
Ezen a ponton lép kapcsolatba velük a pyarroni titkosszolgálat (természetesen nem felfedve 
magát). Szövetségesükként mutatkozik be Thyna, Ellena-papnője. Ő csak békét szeretne a 
városban és valójában Ranagol térnyerése kevésbé zavarja, hiszen a Kosfejes vallása mindig is 
jelen volt Ghedorinban. Amit szeretne elkerülni az a vérrontás és hogy a város káoszba fulladjon. 

Ha van olyan karakter, aki érdeklődik iránta, akár megpróbálkozhat az elcsábításával is. Célja, 
hogy valamilyen szinten irányítást szerezzen a csapat felett. Ha bántódása esne, az iszonyatosan 
feldühítené Loranát, és ekkor a játékosok számíthatnának egy jól képzett fejvadász megtorlására. 

Ha a karakterek együttműködőek, Lorana is felfedheti magát. Persze soha sem hangozhat el a 
pyarroni titkosszolgálat neve, de lehetnek homályos utalások. 

 

7. Az esküvő reggele, optimális esetben legalább egy frakcióról sikerült már sokat kideríteniük és 
ezen a ponton lecsaphatnak rájuk. Ez azonban fordítva is igaz, ha akár a Herceg, akár ellenfelei 
számára egyértelmű, hogy ők a másik oldalt támogatják, itt kerülhet sor egy a JK-k ellenében 
intézett támadásra. Az adott frakciótól függ, hogy fejvadászok támadnak rájuk rejtve, vagy egy 
szűk utcában veszik őket körül bérelt zsoldosok, fanatikus Dreina-hívők, esetleg városőrök. 

Segíthetnek az esküvő biztonsági felügyeletében is, ha eddig a Herceget, vagy a rokmundiakat 
támogatták. 



Fontos, hogy ha Khor lett az új Ranagol-pap, és a játékosok nem kötötték össze őt a korábbi 
támadással, akkor sikeresen több fejvadászt is már becsempészett a Palotába. Az áldozati ételt 
mérgezi meg egy lassan ható ételméreggel. 

 

8. Az esküvő, melyre késő délután kerül sor. A város ismét lázban ég, az utcákon nagy a tolongás, a 
városőrség nem is tud, de már nem is nagyon akar rendet tartani. Több utcát búzakalászokból, 
színes kelmékből készített állatfigurák díszítenek, sokan már reggel óta iszogatnak, a hangulat 
emelkedett. 

Az esküvői szertartásra a Palotában kerül sor. És itt lesz egy végső erőfeszítés a megmaradt 
ellenséges frakciók részéről. 

Ha Khor celebrálja a szertartást, akkor most támadnak a fejvadászok is, illetve ha vele vannak, 
akkor a kalandozók is. Ha nem sikerül a támadás, a méreg akkor is hatni fog! Khor igyekszik nem 
leleplezni magát, végig játssza a szerepét. 

 

A Dreina-egyház, főleg ha Ergol con Gorra életben van, egy utolsó elkeseredett támadást indít a 
Hercegség megmentése érdekében. Több hívük is van, még a hercegi testőrség soraiban is, így jó 
eséllyel egészen közel juthatnak. Ha kialakul egy csata, abban könnyen a játékos karakterek 
jelenthetik a mérleg nyelvét. 

 

9. Remélhetőleg a karakterek túlélték az esküvőt és sikerült több frakcióról is fellebbenteni a fátylat. 

9/1. Ha az esküvő létrejött, hamarosan a ghedi seregek útra kelnek és a háború kezdetét veszi. 

9/2. Ha az esküvő nem jött létre, de a Herceg megtartotta pozícióját, akkor a seregek Raehur 
ellen vonulnak és egy belháború robban ki a Kereskedő Hercegségeken belül. 

9/3. Ha új Herceg lép a trónra, akkor a seregek jelentős része a Taba-el-Ibara amund megszállás 
alól való felszabadítására indul. 

 

A karaktereknek érezniük kell, hogy az események alakításában részt vettek, és az ő döntéseik 
befolyásolták egy városállam és népe sorsát. 

 



Mellékszereplők számokban 

 

Gorviki fejvadász (Aquilona) 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
32 62 128 26 10 28 13 15 16 16 14 12 12 
Fegyver: ramiera Vért: alkarvédők Egyéb: számszeríj Megjegyzés: vérizzító méreg 

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit ! 

 

Gorviki fejvadász (Rokmund) 

A rokmundi fejvadászok ugyanolyan értékekkel rendelkeznek, mint aquilonai társaik, de mérgeik már 
elfogytak. 

 

Elit zsoldos 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
18 44 126 0 9 25 15 15 12 13 14 3 5 
Fegyver: hosszúkard Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: pajzs Megjegyzés: 13 ezüst 

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és pajzs (+35) értékeit ! 

 

Elit testőr 

Értékeik megegyeznek az elit zsoldossal, egyedül mágikus ellenállásuk más, mert statikus pajzsaikat 
Vasbotos Uref építette, ennek megfelelően MME 34 és AME 33. 

 

Katona (íjász) 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
15 24 65 30 7 11 12 12 14 14 13 5 3 
Fegyver: számszeríj Vért: bőrvért, SFÉ 1 Egyéb: rövid kard Megjegyzés: 4 ezüst 

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver értékeit ! 

 

Katona (pikás) 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
12 36 105 0 8 14 14 14 12 13 14 4 4 



Fegyver: pika (kopja) Vért: mellvért, SFÉ 4 Egyéb: pajzs, tőr Megjegyzés: 4 ezüst 
¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és pajzs (+35) értékeit ! 

 

Katona (lovas) 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
16 40 111 0 8 16 14 13 12 13 14 4 4 
Fegyver: hosszúkard Vért: lemezvért, SFÉ 3 Egyéb: pajzs, kopja, ló Megjegyzés: 9 ezüst 

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és pajzs (+35) értékeit ! 

 

Paplovag (Dreina) 

KÉ TÉ VÉ CÉ Ép Fp ERŐ AKS GYS ÜGY EGS MME AME 
11 48 134 0 13 31 16 14 12 13 15 17 19 
Fegyver: hosszúkard Vért: teljes vért, SFÉ 6 Egyéb: pajzs, ló Megjegyzés: 27ezüst 

¡ Az értékek már tartalmazzák a fegyver és pajzs (+35) értékeit ! 

A paplovagok 13 pszi ponttal és 17 Mana-ponttal rendelkeznek, csatában ezeket használják is. Fegyvereik, 
vértjeik mágikusnak minősülnek (Áldás). Először a Hit Hatalma (9 Mp): Erő +2 (+2 Sebzés), KÉ és TÉ +15 
varázslatot használják, majd ha szükséges akkor Csapást. 

 

 



Megjegyzés karakteralkotáshoz 

 

A történet sokkal inkább karakter- és eseményközpontú, mint harc-orientált, ezért célszerű olyan 
karakterekkel játszani, akik szociálisan is elboldogulnak. Például rasszista elfekből álló csapat nehezen 
boldogul majd a történetben, de várhatóan egy lovag - főleg ha ismeri a Délvidéket - előnyben lehet. 

 

Fontos, hogy a csapat összeszokott karakterekből álljon és az előtörténetükbe foglalják bele Harkin con 
Medas nemesurat, aki többször adott már megbízást a csapatnak, és egyfajta jó munkaadói viszony 
alakult ki köztük, megbíznak egymásban. 

 

Harkin con Medas 

 

Raehur hercegségből (délvidéki Kereskedő Hercegségek) származó idős nemesúr (közel a hetvenhez, bár 
jól tartja magát). Rendszeresen bérelt fel kalandozókat, hogy kereskedelmi, vagy politikai ellenfeleiről 
terhelő információkat gyűjtsön, és egy-két esetben, hogy ezeket az ellenfeleket el is távolítsa. Mindig 
betartotta az ígéretét, és a kalandozóknak megígért jutalmat mindig megfizette, sőt, a különösen jól 
végzett munkáért még plusz jutalmat is adott. Bár kihívásokat állított rendszeresen, nem küldte soha 
csapdába, vagy “öngyilkos” küldetésre őket. 

Hosszú évekig dolgoztak együtt (természetesen a kalandozók közben másfele is működtek, volt, hogy a 
nemesúr levele például Erionban érte utol őket) és szemmel kísérhették, ahogy a con Medas birtok – 
részben az ő segítségükkel – egyre inkább gyarapodik és hatalma megerősödik. 

Harkin azonban időközben megöregedett, egyre inkább visszavonult, inkább a költészetnek és a 
Délvidéken is divatos sakknak szentelte az idejét. Nemrég hivatalosan is átadta a con Medas uradalom és 
kereskedelmi ügyek irányítását fiának (akit a karakterek akár fiatal kora óta ismerhetnek) Senar con 
Medas-nak. 

A csapatot pár hete hívta meg birtokára Harkin, egyfajta utolsó megbízatás, szívesség keretében. 
Levelében külön kérte, hogy siessenek, így a csapat kissé poros, tajtékos lovakon érkezik meg a con 
Medas uradalomba. Miközben az erőd felé léptetnek a köves úton, meglátják Harkint, ahogy éppen 
lovagolni tanítja az unokáját. Mikor észreveszi őket, vidáman feléjük int és nemsokára már együtt 
lovagolnak be az erőd kapuján. Megkéri a kalandozókat, hogy miután felfrissítették magukat 
találkozzanak egy kései ebédre a nagyteremben, sok mondanivalója van számukra... 

 



 

Fogalmak, kifejezések 

 

Aquilona 

Gorvik legkisebb, központi fekvésű, erősen városiasodott tartománya. Kezdetektől fogva egyházi vezetés 
alatt áll, mi több, bíborosa hagyományosan az ország rangelső főpapjának számít, és hercegprímási cím 
illeti meg. A II. évezred első felében a méltóság a Razavik-családban öröklődött, 1495-ben azonban a 
goradon származású Salanovikok vették át a helyüket. (A dinasztiaváltás még gorviki szemmel nézve is 
megrázó körülmények között ment végbe.) 1838-ban a Salanovik-ház magva szakadtával rövid világi 
intermezzo következett: az abradói hercegek uralma, melyet népfölkelés döntött meg 1859-ben. Ettől 
fogva a bíborosi posztot - Gorvikban egyedülálló módon - kánoni választás útján töltik be, ami erős 
shadoni hatásra vall. 

 

Gecha Girini ranashavik 

Akvilona tartomány fekete ranashavikja Psz. XXXVII. században, akinek tanítványa, Amadeus Rabuchini am 
Abrado, Abrado hercege mellett kulcsszerepe volt abban, hogy a Psz. 3682-ben megtartott Nagy-Gorviki 
tanácsülésen ne sikerüljön a királyság egyesítése. Később Girini elfordult pártfogoltjától, Amadeus hercegtől, 
és állítása szerint királyi, Terda Radovik véréből való örököst javasolt helyére. (Geofrámia,43/5; Garmacor 
vére,461/1) 

 

gon-corga 

Kráni eredetű gorviki kifejezés, jelentése: fejvadász, azaz corga-fi; a shadoniba némiképp torzultan, 
„gorviki fejvadász” értelemben került át. 

 

gonna-corga 

A gon-corga nőnemű megfelelője. 

 

ramiera 

A gorviki fejvadászklánok kráni eredetű fegyvere, különböző méretekben előállított, a hegy felé 
jellegzetesen elkeskenyedő, kétélű penge. Forgatásában nem egy alvilági testvériség tagjai is gyakorlatot 
szereznek. 



 

ranashavik 

Szó szerint vörösbe öltözött; a köznapi szóhasználatban bíboros. Rituális szövegekben – nagy 
kezdőbetűvel – a Bőrkönyv és a Ranagol-mítoszok állandó szereplője, a szent színek egyikét megtestesítő 
alak. 

 

sacerdon 

Pap. Délvidéken nem csak Ranagol papokra használják. 

 

sacra 

Hit, vallás. 

 

sacras 

Imádság, fohász. 

 

saggia 

Klán, szervezet, régies értelemben nagycsalád. Gorvik egész területén átívelő klánszövetségek elnevezése. 
A saggiák árnyéktartományokként egész Gorvik területét lefedik, így nincs olyan terület, melyet valamely 
saggia ne mondana magáénak. Ezek a területek földrajzilag nem egybefüggők, és nem követik a 
tartományi határokat sem; a saggiát alkotó klánok befolyási övezetei határozzák meg őket. 

 

siedon 

Nemesi származású szabad harcos. 

 

 

 


