
 - 1 - 

„Ezen kézzel írt lapok és a hozzá tartozó ábrák a XXXVII. Charendayiss családi legendáriumhoz voltak 
mellékelve. Keletkezésük nem sokkal előzi meg a XIV. Zászlóháborút, és bemutatja a déli parton folytatott 
toroni tevékenységet, mely elmélyítette a Dicsőséges Császár és déli szomszédainak barátságát. E jó baráti 

viszonynak és a később ezt megerősítő Concordiának a létrejöttében nagy szerepet játszott Jahrn Attasyn En-
Charendayiss e beszámoló szerzője.” 

 

 Hollószirt vára és környéke 
 

„A mások vérén meghozott áldozat sohasem túl drága nekem” 
 

Birodalom 20 971-ik (Psz. 3688.), dicsőséges évében, mikor az alávaló III. Gronel király 
uralma megdőlt Senuron királyságában, öccse, az új király, I. Nagy Gavnuss az Ezüstkürt 
házból, hogy kimutassa a Birodalom és irántam érzett háláját, várat s hozzá birtokot 

adományozott nekem.  
E birtok Fehérmalom falva és az őt óvó vár, mely innentől a Hollószirt nevet viseli magán, 
Morgena kegyelméből. A birtokot és várat uraló előző, magát nemesnek valló felkapaszkodott 
földtúró és asszonya, ama bizonyos sorsdöntő estebéden vettek részt, mely Gronel király utolsó 
vacsorameghívása volt e földön, és vele együtt szenderültek jobblétre. Utódaikat és pereputtyukat 
lefogattattam és kivégeztettem.  

 
Senuron a Quiron-tengertől délre elterülő városállamok egyike. Semmivel nem tűnik ki a környék 
megannyi hasonló jelentéktelen országától. Észak-déli irányban száznyolcvan mérföld hosszú, 
kelet-nyugati irányban száz. 
Egyetlen nagyobb folyó szeli át, az Abar, mely sekély vize és hordalékos medre miatt hajózásra 
alkalmatlan. Erdőség csak foltokban található, főként művelt földek foglalják el ezt a nagyrészt sík 
vidéket. Az országutak találkozásnál fekszik a főváros, Durion, a maga tízezer lakosával. Az 

A 



 - 2 - 

ország területén emellett még tizenhat falu található, ezekben egyenként négy-nyolcszáz navor él. 
Errefelé főleg a pyróni hit tartja magát, de az új király egy Tharr-templom építését kezdte meg.  
Északról Artion, egy concordiával Toronhoz csatolt állam határolja, ők az aszisz mintára képzett 
légióikkal uralják földüket, melyeket bérbe is adnak. Keleten Delaron húzódik, kiskirályok és 
nemesített orkjaik földje, hol a király csak jelképes hatalmat birtokol. Délen a nagy kiterjedésű 
Ronar fekszik szűkösen termő földjeivel, meglepően kevés lakossal. Nyugatra Miron fekszik egy 
pyróni befolyás alatt álló, magát császárságnak nevező ország. 
 
Birtokok: 
1. Hollószirt vára, Fehérmalom falva - Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
2. Fürtöspalánk vára, Ezerfürtös falva - Loren Huwine gróf 
3. Dióskő vára, Horradomb falva - Barrachus Punam gróf 
4. Farkasbérc vára, Szürkeköveslak falva - Mrenak Modig gróf 
5. Mezőtornya vára, Kövérmező falva - Krowanus Eldrid báró 
6. Kőfok vára, Óföld falva - Caridwen Deman báró 
7. Korompalánk vára, Mucsapuszta falva - Galor Zara gróf 
8. Mennykő vára, Nidar falva - Sudoren Tirrus báró 
9. Mélykúti udvarház, Dabnul falva - Hraal Ord báró 
10. Citadella - királyi vár, Durion városa - Gavnuss király 
11. Feketetölgy vára, Dirabun falva - Sucellus Faran gróf 
12. Fehértorony vára, Hosszúszarv falva - Parragron Hengist báró 
13. Kőriskő vára, Alsó-Raganvég falva - Trammoran Sokao gróf 
14. Martyss vára, Felső-Raganvég falva - Gvalon Selamit báró 
15. Háromtorony vára, Hegyfalu falva - Humasson Gran An-Radogan 
16. Medvekő vára, Navalo falva - Barino Cubert báró 
17. Oktomur vára, Lakut falva - Cyrda Bordan báró 
 

 
 
Majd, hogy a valamikori Vindoria e szeglete újra méltó urához került, intézkedéseket 
foganatosítottam.  
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A Khyn-mar odabator klánra bíztam az 
építkezések lebonyolítását. A várat 
megerősíttettem, a rég nem használt védműveket 
felújítattam, mind az elővárban, mind a 
belsővárban. Így most a falak a mesterek mérése 
szerint öt és nyolc láb magasra szöknek. Odahaza 
jelentéktelen kis erődítés lenne, de itt ezen a 
vidéken büszkén magaslik. Kakas a 
szemétdombján. 
A kapuk a legszívósabb tölgyből készültek, tűztől 
óvó varázsjelekkel, acéllal vasalva. A boltozatos 
barbakán belsejébe orgonát szereltettem fel, a 
felvonóhidak mechanikáját pedig csigákkal és 
kerekekkel oly módon oldották meg a mesterek, 
hogy egy ember is képes legyen felhúzni azt. 
Szorgalmas munkával járatokat, termeket mélyítettek az eddigiek alá, raktáraknak és szállásoknak. 
Rejtett járatot vágtak kifelé, hogy ostrom esetén se legyünk elvágva a külvilágtól. Az épület 
átépítése során feltárt tikos folyosókat újra használatra fogtuk. 
Az elővár alatt bizonyos crantai sziklagyűrűt fedeztek fel, melyet a térképen is jelöltek. 
Hajlandóságom nem lévén megismerésükre, ezekhez az átkos romokhoz vezető járatokat 
lezárattattam.  
A belsővárban kápolnát építettek Morgena tiszteletére, és papot hívtam ide otthonról.  
A mély kutat kitisztították, hogy mindenkor friss vízzel lássa el a várnépet, melyhez furmányos 
masinériát ácsoltak, mely rabszolga vagy öszvér segítségével hozza fel a mélyből a vizet. 
Az északkeleti torony alá mély ciszternát vágtak a víz tárolására, ahol hűvösen és tisztán maradhat 
hosszú időn át, a tisztaságbélyegeknek hála. 
Magiszterek vizsgálták át a helyi vajákosok rúnatermét, a kártevőket riasztó vésetek mellé 
felkerültek a tüzet és téráthidalást gátló jelek is.  
A közeli sebes folyású Bársonyos-patakot a körülárkolt várfalak tövébe engedtük, így most jó 
harminc-negyven láb választja el a partoktól a várfal tövét. Két-három láb mély az árok, benne 
fakarókkal és töltésekkel, mi megnehezíti a víz leengedését. A kitermelt földből töltést emeltünk a 
falu mentén, hogy az áradás ne öntse el a házakat. A várfal tövébe két-három láb szélesen egy 
helybeli ajánlása nyomán ostromverő bozótot telepítettek, mi a vízpartig nyúlik. Én nem hiszek az 
ilyen újdonat megoldásokban, de a helybeliek bizalmának elnyerése végett belementem, ha más 
nem, jó lesz télire tüzelőnek. Az északi gyilokjáró megépítése még várat magára, ott egyelőre ez a 
bozót burjánzik tíz-tizenöt láb szélesen. 
Az elővárba kétharmad részt töltésen, egyharmad részt a felvonóhídon lehet bejutni, a belsővárba 
pedig csak felvonóhídon. Az elővárban kapott helyet az istálló, a kocsiszín, az iparosok műhelye, 
és a várszemélyzet szállása. A belsővárban a katonák és tisztek szállása, a földalatti raktárak, 
kápolna, rúnatorony, börtöncellák, fegyverterem és a saját termeim vannak.  
A vár rendelkezéseim alapján két hónapra elegendő élelemmel rendelkezik, kimeríthetetlen 
ivóvízzel, tetemes mennyiségű borral és sörrel. Van tüzelő télire, ruhák és nyers vég szövetek az 
embereknek. Van kátrány, olaj, állatbőrök, faanyag, nyersvas, szerszámok és minden, mi kellhet. 
A katonák fegyverzetén túl az itt maradt századéves fegyvereket rendbe hozattam, nyílvesszők 
sokaságát halmoztam fel. Szükség esetén a falunép jelentős részét a várba lehet fogadni, és közel 
kétszáz férfi kezébe tudunk fegyvert adni.  
A várkatonákat Albarból hívott pietorok keze alá adtam, hogy képezzék ki őket. A várban 
negyven katona teljesít szolgálatot Thys-Ro Thyrien várnagy alatt. Sajnálatomra a várnagy csupán 
három évre vállalta e tisztséget, így a későbbiekben szükséges egy megfelelő utódot találnom.  
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Tizenegy katona ért a számszeríjakhoz, 
íjakhoz egyszóval mi távolról osztja a halált. 
Bőrvértet s kardot vagy fokost kapnak íjuk 
és nyílpuskájuk mellé. Hét a száma azoknak, 
kik a környéket járják lovaikon, és tartják 
fenn a rendet az utakon, ők sodronyvértet 
hordanak, szálfegyvert és szablyát fognak 
pajzsuk mellé. A maradék kétszer tizenegy 
karddal pajzzsal felszerelt, fém vagy 
bőrvértet, sisakot viselő katona, kik a 
szálfegyvereket is tudják használni. Hogy 
katonáim ne puhuljanak el, folyamatos 
gyakorlással tartjuk szinten őket.  
Most is folynak tárgyalások három balliszta 
beszerzésére a két kővető mellé. A gépek 
működtetését minden katona elsajátítja.  
A várnagyot segíti az intézőm és 
zsoldmesterem, ki az anyagi javakért felel, 
Lakhsys-mer Traion.  
Nemsokára Albarból megérkezik a 

magiszter is, kit bizonyos vétségek elkövetése végett, a családi birtokról ide száműztek, meg nem 
határozott időre. 
A várban közel húszfőnyi személyzet gondoskodik az ellátásról; szakácsok, inasok, lovászok, 
orvosok, kovácsok, íjkészítők, borbélyok és hasonló alacsonyabb kasztú, ámde dolgos emberek. A 
váron belül a kasztrendszer szabályait várom el, de a helyiek nehezen tanulnak, és úgy érzem, 
örömüket lelik a szabályszegésében. Pár fenyítés után kezd a rend helyreállni. 
 
A vár alatt lévő faluban és környékén, a számlálás hétszáznyolcvanhét lelket talált, kik mind 
alattvalóim. Többségük szántóvető, de a falut körbeölelő dombokon szőlőt termesztenek, 
feltűnően rossz minőségben, habár a helyiek víz helyett is ezt isszák. Továbbá akadnak iparosok 
is, főleg molnárok melyről a falu kapta nevét. Emellett számos asztalost, ácsot találunk, kik a 
környező erdőség fáiból alkotnak, favágókat, kik őket ellátják, az erdőben pedig jópár szénégető 
tanyázik. Akad még kovács, mészáros, juhász és egyéb mesterember is. Adó gyanánt ők látják el a 
várat jószággal, terménnyel, segítő kézzel, ahogy épp a szükség hozza.  
A falun átvezető északi kalmárút mely a tengerhez igyekszik, jelentős forgalmat bonyolít, az abból 
befolyó vám szépen gazdagítja kincstáram. Vámszedő házaim ott állnak birtokom két végén, az út 
mentén. Lovasaim kíméletlenül lecsapnak a területemen tevékenykedő banditákra.  
A falu fogadója - Északi szél - ugyancsak e kalmárokra rendezkedett be, tisztes adót hoz maga is. 
Tulajdonosa a falu legtehetősebb embere és egyben vezetője is. Végtelen bölcsességemben úgy 
döntöttem, hogy három évre adómentességet kínálok neki azzal a feltétellel, hogy az így 
megmaradó pénzt a falu és fogadója - szigorúan ebben a sorrendben - bővítésére, szebbé tételére 
költi.  
 
A falu rendelkezik egy pyróni templommal - valamely Dreina nevezetű hekkáé - és hozzá pappal. 
Kölcsönösen előnyös megegyezést kötöttem ezzel a pappal, amennyiben tanításaival nem hergeli 
ellenem a népet, megtarthatja életét, és egy iskolát is építek szentélye mellé.  
A falu határában találkozik a Bársonyos a Vereskő patakkal. Ez utóbbin, a folyás mentén felfelé 
haladva találjuk a falu nevét adó malmot, melyet fehér kőből építettek a helyiek szerint kyr 
alapokra. Az odabator mester szerint ez nem lehetetlen, hisz a pinceszint határozott kyr 
stílusjegyeket mutat, és az itt található kártevőket elriasztó vésetek sokkal hatékonyabbak, mint a 
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várban levők. A malom nagy forgalmat bonyolít, több szomszédos birtokról is ide hordják őrölni 
a gabonát, ez birtokom egyik legjelentősebb bevételi forrása. 
Nyugat felé nagyobb hegyek fekszenek erdővel sűrűn borítva, errefelé egyes beszámolók szerint 
az erdőben régi romok hevernek évezredek óta, de eddig nem vettem a fáradságot 
megtekintésükhöz. Vadakban sajnos elég ritka vidék. E hegyek számos barlangot, hasadékot 
rejtenek, dolgaim csitulásával küldök pár bányászt körbenézni, hátha találnak lent olyat, mit 
érdemes felhozni. Keleti irányban lankás dombok hullámoznak, errefele pár tanya fekszik, melyek 
állattartásból élnek. Tervezem egy ménes idetelepítését. Birtokom határa a falutól tizenöt 
mérföldes határban húzódik körbe. 
 
Északra a szomszédos királyság fekszik, ottani szomszédom Sziklakő vára és falva, mely kiválóan 
megél ezüstbányáiból. Ezt Jianna úrnő kormányozza, mivel nemrég visszasegítettem hatalmába, 
így viszonyunk baráti, továbbá titokzatos szálak fűzik őt a Császársághoz.  
Szomszédságomban az új király újonnan kinevezett hűbéreseinek birtokai húzódnak. Ezek a 
katonatisztek csak az erőt értik és tisztelik, nem kétlem, hogy a későbbiekben meggyűlik velük a 
bajom. Mostanság viszonyunk csöndes, a megerősített vár és kiképzett személyzet híre még féken 
tartja őket. De ez nem tart örökké.  
A királyság déli határán van Humasson An-Radogan birtoka, ki az új királytól jutalmul az 
aranybányák haszonélvezője lett, és kiben mint a Birodalom weilyr-jében bizodalmam van még itt 
a környéken.  
 
Beszámoló a nemrégiben szerzett birtokról, a Quiron tenger déli partján, Senuron királyság északi szegletében. 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 971-ik évében, Langy évszak (Tavasz) Levelek havának 23. 
napján, Hollószirt várában 
 
Első kiegészítés 
A birtokom dél-nyugati szegletében megbújó rablóbandát kifüstöltem. Rejtekhelyüket - egy régi 
nyári lak - pedig rendbe hozattam és személyzettel láttam el. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 971-ik évében, Meleg évszak (Nyár) Bogarak havának 11. napján, 
Hollószirt várában 
 
Második kiegészítés 

hrak’o Mikt - magitorom - Toronból visszatérvén eltűnt. Kapitányom kiderítette, hogy 
Hraal báró-ezredes vetette tömlöcbe, a királyság nyugati szegletében. Zsoldosokat fogadtam 
fel, és csapataimmal elindultunk Thys-Ro Thyrien vezetésével a báró udvarháza felé. Rég 

használt erdei kerülőutakon haladtunk a közbeeső birtokon át. Második napi pihenőnket riadó 
szakította félbe, az úton Hraal báró csapatai közeledtek, akik az én váramat akarták elfoglalni. 
Létszámunk és taktikánk győzedelmeskedett feltettük, alig 
páran élték túl. 
Az udvarházat körbevettük és a néhai báró fejével 
bizonyítottuk jogunkat birtokukra. Ők gondolkodási időt 
kértek, majd elszöktek egy titkos folyosón át magukkal 
cipelve minden értéket. Többek közt a bárónő és a fia is 
elmenekült, úgy érzem, velük még lesz dolgom a 
későbbiekben.  
Az üres udvarházat elfoglaltam, és kiszabadítottam 
magitorom, kard jogán pedig birtokba vettem a környező 
földekkel együtt. Ide is toroni mestereket hívtam, hogy ezt 
az épületet is használhatóvá tegyék. Mélykút a neve az 
udvarháznak és Dabnul - Zöldmező egy régi nyelvjárásban, mint megtudtam - a falunak 

T 
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Mélykút egy „L” alakú egyemeletes udvarház, nyitott oldalain fallal körbevéve. Az „L” 
töréspontjában egy ötszintes öregtorony kap helyet. A földszint, falak, és a torony kőből épült, 
míg az emelet és mellvédek fából. Ezeket lebontattam és időtálló kőfelépítmény került a helyükre. 
Az épület alatt pince található raktárakkal, börtönnel, kínzókamrával és ciszternával. Itt 
hónapokra elegendő készletet halmoztunk fel. Az öregtorony különálló a többi szárnytól, csupán 
az első emeleten lehetséges az átjutás. Minden belső ajtó masszív tölgyfából készült erős 
vasalással. A toronypince mélyén van a lezárt rúnaterem, a kincstár, és a titkos járat 
kiindulópontja is, amit jelenleg befalaztattam, nehogy meglepetés érjen minket onnan. 
A földszinten kap helyet a konyha, étkezőterem, cselédszállások, az emeleten a lovagterem és a 
katonák szállása. A toronyban a várúr és vendégeinek van pár szoba fenntartva, illetve itt kap 
helyet a fegyverraktár is. Itt alakítottak ki egy kis Morgena szentélyt is. 
Az udvaron van a kocsiszín, az istálló és a kút, melyről az udvarház kapta a nevét. A kút kyr 
építésű és mágiájának köszönhetően soha nem apad el, mindenkor friss, hideg vizet biztosít.  
Az első szint három láb magasan kezdődik, a kifelé néző ablakok a föld színén keskenyek és 
rácsosak, feljebb igaz szélesebbek, de ott is rácsok fedik őket és fém spalettákkal zárhatóak. A 
tető palával van borítva, a padlás is használható raktárnak. Az épületek két végén apróbástya van, 
hogy támadás esetén jobb rálátásunk legyen a környékre.  
A kapu a falu felé, déli irányba nyílik, két oldalán két, hat láb magas bástya és ezeket gyilokjáró 
köti össze. A fakapu mögé vasrácsos kaput szereltettem fel. Az udvarházat szárazárok veszi 
körbe, melyet teleültetettem ostromverő bozóttal. A kapu előtt felvonóhíd van, ezt a hollószirti 
várhoz hasonló emeltyűvel látták el a mesterek. 
A várban tizenhárom lovaskatona, hét íjász és kilenc várkatona szolgál. Felszerelésük hasonló 
ahhoz mit hollószirti birtokomon viselnek. Emellett itt is helyet kapnak a cselédek, szakácsok és 
különböző mesteremberek, nagyjából egy tucatnyian. 

 
Ezen a birtokon a nyugat felé tartó kalmárút halad át, érintve Dabnul falvát, melyet 
megvámoltatok itt is. A faluban hétszázan laknak, talán még úgy ötvenen élnek a környező 
tanyákon. A környéken kevés az erdő, főként mezők vannak, ahol szarvasmarhát tenyésztenek, 
melyeket jórészt távolabbi városok piacaira hajtanak eladni. A falu eköré a tevékenység köré 
rendezkedett be, földműveléssel csak elhanyagolható szinten foglalkoznak, ámbár pár iparos akad 
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itt is. A birtokhatár húsz mérföldre húzódik az udvarháztól, kivétel a keletre ahol pár mérföldre 
van a határ. 
 
Észak felé a Barid hegység déli nyúlványai húzódnak, azt erdő borítja. A környéket több kisebb 
patak szeli át, de mivel az udvarház dombon áll, vizesárokhoz nem tudjuk használni a vizét. 
A faluban nemrég égett le a templom, azóta nem akaródzott nekik újat emelni, és én sem 
siettetem a dolgot. Egy közeli romon Tharr szerzetesi - a néhai báró biztatására - kezdtek el 
kolostort emelni, de ebbéli igyekezetük kudarcba fulladt.  
Nyugodt, békés vidék első pillantásra, de érezni a háttérben húzódó feszültséget, mely előbb vagy 
utóbb kitör. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 971-ik évében, Meleg évszak (Nyár) Baglyok havának 39. napján, 
Mélykút várában 
 
Harmadik kiegészítés 

 hollószirti vár alatt lelt crantai kőkörhöz; az azóta történt események rávilágítottak, hogy az 
egy crantai sírhely, mely átkos lakóját egy vajákos visszahozta az életbe. Kemény harc és 
több katonám élete árán sikerült mind a vajákost, mind a crantai létezőt elpusztítanunk. 

 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 971-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Árnyak havának 13. 
napján, Hollószirt várában 
 
Negyedik kiegészítés 

 kettő most szerencsétlen szám birtokaimat nézve ezért szemet vetettem a harmadikra, 
Farkasbérc várára, mely a két birtokom közti területet foglalja el. Ezt a várat Mrenak gróf - 
királyi száznagy - birtokolta, kit sikeres cselvetéseim összefüggésbe hoztak bizonyos eltűnt 

királyi aranyszállítmánnyal, így nem volt nehéz meggyőzni az uralkodót Mrenak bűnösségéről. A 
gróf ereje megcsappant, kiesett a király kegyeiből, majd egy sikeres támadással elveszítette fejét és 
várát is, melyben bizonyítékot találtunk az aranyszállítmány elleni támadásban való részvételében 
- mit az előzőleg kiküldött királyi biztos sem tudott felfedezni.  
Farkasbérc vára és birtoka a Barid 
hegységben fekszik kevés sík területtel. A 
vár egy völgy fölé magasodik, kacskaringós 
ösvényen át lehet csupán megközelíteni. 
Falai hat láb magasak, bástyái ezt másfél 
lábbal meghaladják. Kapuja masszív tölgyfa, 
mögötte erős vasrácsos kapu kap helyet. Az 
udvaron kap helyet a raktár, alatta a 
ciszterna, külön épületben a cselédek és a 
katonák szállása, mellette az istálló és a 
kocsiszín.  
Az öregtorony külön egységet képez, itt van 
a lovagterem, tiszti szállások, vendégszobák, 
pincéjében raktár és a rúnaterem. 
Ugyancsak itt alakítottam ki egy Morgena-
kápolnát. A kinyúló aprótorony Duirak, az 
itteni magitor szálláshelye, ezt fahíd köti 
össze az öregtoronnyal. 
A falak erősek és felújítottak, előző tulajdonosa hasznosan költötte el a pénzét, komolyabb 
módosításokra nincs is szükség. Raktárai elég enni és innivalót, fegyvert, tüzelőt és hasonló 
szükséges készletet tárolnak.  

A 
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A várban huszonnyolc várkatona és a várkapitány teljesít szolgálatot. Megoszlásuk szerint; öt 
lovaskatona, hét íjász és kétszer hét várkatona, egy-egy tíznaggyal az élükön. Kapitányuk Khalvok 
Estendis egy kipróbált, habár vérszomjas tiszt. Felszerelésük, fegyverzetük hasonló a más 
birtokomon szolgálatot teljesítőkéhez. Őket is folyamatos gyakorlatozás alá vetem. Dolgozik itt 
még tizenhét ember, szakács, orvos, lovász, fegyverkovács, cselédek és a magitor.  
 
A vár tövében megbúvó falu, Szürkeköveslak elég apró, a számlálás szerint az ötszáz lelket is alig 
éri el a népesség. Errefelé is az erdő a fő megélhetési forrás, favágók és mesterek teszik ki a falu 
legjavát. A közeli hegyben két vasbánya van, ezek is jópár munkást foglalkoztatnak. A falut egy 
élelmes navor vezeti, jó érzéke van a kereskedéshez, mindig tudja, mit hova kell eladni a nagyobb 
pénz érdekében. Ez a falu is rendelkezik egy pyróni templommal - ugyanazon Dreina nevezetű 
hekkáé - és hozzá nagyothalló pappal. Nem sok vizet zavar szerencsére. 
A birtok jelentős része senki által nem járt erdős, hegyes-völgyes terület. Pár út vezet át rajta 
csupán, ezeket felújítattam, illetve a vár felé vezető útra elkezdtem megfigyelőposzt felépítését.  
A terület alkalmas kiképzési célra, ezért Thys-Ro Thyrien ötletét megvalósítva udvari orkokat 
vettem Toronban, és itt kezdtük el kiképezni őket. Első körben nagyjából negyedszáz nőstényt és 
ugyanennyi harcedzett veteránt hozattunk ide, majd a későbbiekben bővítjük számukat. Kiképző 
és szálláshelyet húzattattam fel a hegyekben. Jópár fegyverkovácsot hívattam, és a vasbányákból 
fegyverrel láttuk el őket - főként csatacsákánnyal, bárddal, rövidebb pengékkel. Emellett 
megtanulták használni az íjakat és számszeríjakat. Dabnulból pedig szarvasmarhákat hajtottak át, 
melyek húst és bőrpáncélt biztosítanak nekik. Főként gyorsan mozgó felderítő könnyűgyalogság, 
vagy ostrom esetén feláldozható nyílfogó szerepét szánom nekik. Hűségesek és vérszomjasak; 
akárcsak a harci ebek. 
 
Habár nem ide tartozik, itt említeném meg; Mélykútba sikerült kapitányt találnom; Felippe 
kapitány az aranyszállítmány elvesztése okán elvesztette a király bizodalmát és én felajánlottam 
neki ezt a posztot, amit ő rögvest be is töltött.  
 
Továbbá Durionban vásároltam 
egy házat, hol ügyeim intézése 
közepette megszállhattok. Egy 
nagyobb téren álló kertes, emeletes 
ház kisebb toronnyal. Kis belső 
udvarral, saját kúttal rendelkezik. 
Vendégszobák, nagyterem, fürdő s 
minden mi a kényelmemet szolgálja 
helyet kap benne. Egy kapus, két 
szobalány, egy inas és egy 
szakácsnő lakik itt. A kertje 
ízlésesen van kialakítva kisebb 
kövezett ösvényekkel, egy 
pavilonnal, és az előző tulajdonos 
családi kriptájával.  
 
Oktomur várának ura, Cyrda báró elvette Sucellus gróf lányát. A mennyegző után nem sokkal 
Sucellus gróf tisztázatlan körülmények közt elhunyt, és Cyrda báró birtokain a szomszédos 
delaroni nemesúr, Lord Dnerdon udvari orkjai kezdtek feltünedezni. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 971-ik évében, Nyirkos évszak (Ősz) Ködök havának 9. napján, 
Farkasbérc várában 
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Ötödik kiegészítés 
 három birtokom szépen prosperál, a várfelújítások is lassan befejeződnek. Ősz óta a 
hadrafogható navorokat heti rendszerességgel kiképzés alá vetjük, hogy szükség esetén 
harcban is megállják helyüket. Tizenegy nappal ezelőtt hírvivő érkezett, miszerint ellenséges 

sereg jelent meg Mélykútnál és ostromba fogta. A sereg a szomszéd porfészekből, a magát 
császárságnak nevező Mironból jött. Felippe kapitány még időben észlelte a veszedelmet, így 
behívta a navorokat jórészt a faluból, de kérdéses volt, hogy meddig tudnak kitartani. 
Összeszedtem hát embereim, behívtam a kiképzett navorokat, hírvivőt küldtem Farkasbérc 
várába és a királyhoz, majd elindultam felszabadítani az udvarházat. Farkasbércnél újabb csapatok 
és az udvari orkok csatlakoztak hozzánk.  
Összecsapás nélkül értünk Mélykút közelébe, éjszakára kiküldtem az orkokat, akik az ellenséges 
útzárat felszámolták.  
Másnap felmértem az ellenség számát ki kevéssel bár, de alattunk maradt. A néhai Hraal báró 
özvegye és mironi rokonsága - Gauron báró emberei - voltak az ostromlók. Kis csapatot 
gyűjtöttem, majd kicsaptunk katapultjukra és tönkrezúztuk azt, miközben magitoraim hathatós 
támogatása megkímélt minket az ellenséges íjászok vesszeitől.  
Az elkövetkező két napban harci eseményre nem került sor - leszámítva hűséges orkjaim éjszakai 
portyáit - ők beásták magukat a faluba, én pedig vártam a felmentő királyi hadat.  
A nagyorrú Gavnuss király száz katonát és húsz lovast küldött Krowanus báró királyi tábornok 
vezetése alatt, kit nem kedvelek. Másnap hajnalban mi nyugatról, az udvarház emberei északról, a 
királyi csapatok pedig keletről rohanták le a falut. Sikerült felmorzsolni az ellenséges sereget. A 
vezérkaruk kereket oldott, de Gauron bárót levágtam. Az özvegy és fia megszökött, de nem 
fognak sokáig élni, ha rajtam áll, csinos kis összeget tűztem ki a fejükre. 
Sajnos Krowanus báró királyi tábornok már nem élte meg a napnyugtát, valami nyavalyát szedett 
össze, mitől hirtelen gyorsasággal ágynak esett és meghalt. Magitorom is csak fejét ingatta a 
látványtól. A királyi segítség ára az ott lelt javak harmada volt. Szép számmal zsákmányoltunk 
fegyvert, zsoldot, vértet és egyéb felszerelést, továbbá negyven rabra is szert tettünk. Még nem 
döntöttem el mi lesz a sorsuk.  
A felprédált falu és udvarház felújítására jelentős segélyt adtam, egyelőre a rabok is ott 
segédkeznek.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 972-ik évében, a Langy évszak (Tavasz) Fák havának 39. napján, 
Mélykúton 
 
Hatodik kiegészítés 

osszú utazásra indultam csatlósaimmal a barbár északiak vidékére Quiphann ősi városához, 
hogy előremozdítsuk Morgena ügyét. Küldetésünk sikerrel járult, az Úrnő bebörtönzött 
angyala ismét szabad, hála nekünk. Az ottani templomban serénykedő toroni testvéreink 

csatlakoztak hozzánk, midőn a megjelenő ordani tűzvarázslók távozásra kényszerítették őket. 
Vezetőjük pietor Mesdan Sedechan, őt egy harcostársa, három szolgája, valamint papnőjük: Ralia 
sha Dierdel követte hollószirti birtokomra. Én Toronban maradtam rövid időre, bizonyos üzleti 
ügyek elintézésére. 
A többiek Thys-Ro Thyrien vezetésével elérték Hollószirtet, hol az a hír fogadta őket, hogy délen 
Humasson An-Radogan várát ostrom alá vették. Humasson segítségemet kérte, Thys pedig 
nevemben cselekedve felmentésükre indult. Összegyűjtötte a sereget, majd felderítők kíséretével 
elindult délre.  
Kiderült hogy Háromtorony várát a két szomszédos báró vette ostrom alá, zsoldosokkal 
kiegészítve csapataikat. A király sereget küldött rendet teremteni, de valamely ok folytán e sereg is 
csatlakozott az ostromlókhoz. Az ostromlók értesültek a felmentő sereg közeledtéről, és 
sáncokkal torlaszolták el a völgybe bevezető utat, majd képzett katonáikat állították oda. Thys 
felállította ellenük csapatait, majd tárgyalásba bocsátkozott Parragron báróval. A tárgyalás 
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eredménytelenül végződött - habár a báró elkapott valamely harctéri nyavalyát melybe még aznap 
belehalt.  
Mindkét fél harcra készült, midőn az ellenfél vajákosa - egy szerafista - a Más Síkok egy 
kreatúráját idézte meg, mely seregünkre rontott. A nyílvesszők ártalmatlanul kopogtak bőréről, 
majd kevésbé fegyelmezett kisegítő hadaink megfutamodtak e látványtól. Thys-Ro Thyrien bátran 
kiállt e démon ellen, és párviadalban végzett vele, habár maga is számos sebet szerzett.  
Reguláris hadaink hátrébb vonultak átrendeződni, viszont az idéző egy újabb förtelmet küldött 
rájuk, mely felülmúlta az előzőt. Hosszas üldözés vette kezdetét, mígnem Thys-Ro meg nem 
elégelte, és párviadalra nem szólította e lényt. Sajnos a viadal Thys-Ro kudarcával végződött, és 
habár életben maradt, ellenséges katonák elvitték elalélt testét.  
Felippe kapitány vette át a megmaradt csapatok vezetését és elindult Mélykút felé. Útjuk során 
elérték Hosszúszarv falvát, és Parragron báró várát, Fehértornyot. A falut lerohanták, az 
értékeket, jószágokat, s minden mozdíthatót összeszedtek. A várban hátrahagyott katonák ezt 
nem hagyhatták, ezért kitámadtak csapatunkra. Viszont a létszám és a képzettség Felippe oldalán 
állt, ezért minimális veszteségekkel felőrölték az ellenfél csapatát, majd a várhoz vonultak. A 
várban hátra maradt kisszámú helyőrséget könnyen ártalmatlanították, a várat elfoglalták. A rabolt 
javakat elküldték Mélykútra, a faluban hátramaradt készleteket pedig bementették a várba.  
E támadás híre eljutott az ostromlókhoz is, hol a kényszerből sorozott navorok lassanként 
otthagyták a harcot és visszaszállingóztak a faluba, hogy megmaradt értékeiket mentsék. Felippe 
kapitány egyezségre jutott velük, az én szolgálatomba fogadta őket, majd juttattatott nekik vissza 
javaikból.  
Ezt követően, az összerabolt javakkal felszerelkezve Artionba sietett, ahol felbérelte a Második 
Légiót, hogy felmentse a szorongatott várat. A Légió útba ejtette Kőriskő várát - Trammoran gróf 
birtokát - ki az ostromlók másik parancsnoka volt. Terveik szerint e várat is meg akarták szállni, 
viszont a gróf már előbb értesült a felmentő sereg közeledtéről, így visszavonta erőit a hiábavaló 
ostromból és megerősítette várát. A tervezett ostrom felszerelés és erőforrások híján elmaradt, a 
Légió pedig folytatta útját Háromtorony várához, hogy megbizonyosodjon az ottani helyzetről. 
Mikor a várat ellenséges sereg nélkül találták megnyugodott szívük. Felippe kapitány egyezségre 
jutott Humasson An-Radogan-al, ki kifizette a Légió zsoldját, majd zsákmányt és jutalmat adott a 
vár felszabadítására tett erőfeszítések viszonzására.  
A harcok lezárultak, újabb várral lettem gazdagabb hála Felippe kapitány zseniális lépéseinek. A 
navorok visszatértek a földekre én pedig nekiláttam átszervezni birtokiamat.  
 
Új birtokom Fehértorony vára, egy jelentősebb 
erősség Senuron nyugati fertályán, Mélykút és 
Háromtorony közt. Sík terepen fekszik, 
Hosszúszarv falva mellett. Jól megépített kővár, 
sok katonát képes befogadni, habár tervezésében 
fellelhetőek bizonyos hibák, melyek kijavítása 
meghaladja erőforrásaimat. Öt-hét láb magas 
kőfalak veszik körbe gyilokjárókkal és a hátsó 
fertályon egy bástyával, a fal előtt szárazárokkal. 
Az árokból kiirttattam a bozótost, csupán a várfal 
tövében hagytam egy keveset, és a közeli patakból 
vizet vezettettem oda. Nem a legtökéletesebb 
vizesárok, de ezen a helyen a legjobb, mi elérhető. 
A vár elővárra és belsővárra tagolódik, melyet egy 
épületegyüttes választ el. Az elővárba megerősített 
kaputornyon lehet csupán bejutni, a belsővárba 
pedig az öregtornyon át.  
Az öregtoronyban van a fegyverraktár, tiszti 
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szállások, Morgena-kápolna, lovagterem, vadászterem, vendégszobák, rúnaterem. Balkéz felé L 
alakban húzódik a katonák és a cselédek szállása, a konyha, a ciszterna, a pinceraktárak és egyéb 
helységek. Jobbkéz felé az istálló, kocsiszín és a takarmánytároló kap helyet. A belsővárban van 
egy konyhakert és a kút. Az udvarra vezető ajtók erősek és vasaltak, sokáig kitartanak. A várfalra 
nyíló ablakok szűkek és masszív vasrácsok teszik lehetetlenné rajtuk a bejutást. Az öregtorony 
aljába pedig egy rácsos kapu is beszerelésre került.  
A Háromtorony ostroma során zsákmányolt két ballisztát és egy hajítógépet ebben a várban 
helyeztük el. A várba katonákat szereztünk kiknek a megoszlása; tizenegy íjász és hét lovas, 
továbbá kétszer tizenegy gyalogos. A várkapitányi tisztséget Felippe kapitányra bíztam, Mélykútra 
pedig Tűzszemű Skiltart, egy tehetséges íjászt és kipróbált tisztet küldtem. Nagyjából húszfőnyi 
személyzet: szolgák, mesterek, orvos, intéző is van itt, részben a régi báró emberei.  
A pincék nagy raktárkapacitással rendelkeznek, itt hónapokra elegendő készletet halmoztunk fel, 
az épületekbe pedig számos katonát lehet még beszállásolni.  
Hívattam egy szakértőt is, aki átnézte a pincéket és megtalálta a kincstárat, benne kevés pénzzel, 
illetve a titkos menekülőjáratot, mely a falu templomának pincéjébe vezet.  
 
A vár alatt van Hosszúszarv falva. Jelentős, nagy falu, közel nyolcszáz navor lakik ott, főként a 
környező jó minőségű termőtalajt művelik, illetve állattartásból élnek. 
A falut egy kisebb patak szeli át, ennek vizét használjuk a várárokhoz, illetve a falu végén ez táplál 
egy nagyobbfajta tavat is, hol sokféle halat lehet fogni. 
A falunak két kocsmája is van, valamint számos mesterembere; ács, kovács és hasonlók. A falut 
egy háromtagú tanács vezeti; az egyik kocsmáros, egy ács és a leggazdagabb földműves.  
Ez a falu is rendelkezik egy pyróni templommal - az itt már megszokott Dreina nevezetű hekkáé - 
és egy idős, mélynövésű pappal. Bizonyos szolgálataiért cserébe támogattam egy iskola felépítését.  
A birtok az eddigiek közül a legnagyobb, dimbes-dombos területét délen az Abar folyó határolja. 
Nyugat felé egy erdőség terül el, ebben húzódik a mironi határ. A helyiek elmondása szerint elég 
sok vad él arra, illetve az erdő mélye gonosz romokat rejt. Majd meglátjuk.  
A birtokon csupán egy kisebb jelentőségű út vezet át Mélykút, illetve Háromtorony vára felé.  
A falusiakat itt is elkezdtük heti rendszerességgel fegyverforgatásra oktatni.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 972-ik évében, a Langy évszak (Tavasz) Levelek havának 23. 
napján, Fehértorony várában 
 
Hetedik kiegészítés 

rammoran gróf üzenetet küldött, miben közölte, hogy Thys-Ro Thyrient fogságban tartja és 
hajlandó váltságért kiadni. Régi ismerősömmel: Mariussal és fegyvernökömmel 
meglátogattam a grófot várában. A fattyú nem átallott hallatlan összeget követelni tisztem 

szabadon bocsátásáért. Rövid gondolkodási idő után inkább a nyers erő mellett döntöttem. Hiába 
védte magát acéllal és mágiával, jól megtervezett taktikánk alig egy minutum alatt megadásra 
kényszerítette. Parancsainknak engedelmeskedve elengedte Thyst, visszaadta jogos tulajdonát, 
majd a birtokhatárig élveztük társaságát, ahol megértette egyszer, s mindkorra, hogy nem érdemes 
velem ujjat húzni.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 972-ik évében, a Langy évszak (Tavasz) Levelek havának 39. 
napján, Hollószirt várában 
 
Nyolcadik kiegészítés 

irtokaim száma ismét balszerencsés, de Morgena végtelen kegyéből újra rám tekintett. Az 
utóbbi időben egy megfoghatatlan rablóbanda garázdálkodott hollószirti birtokomon. Végül 
megelégeltem tettüket és kicsaptam rájuk. A négy rablóból hármat sikerült is elkapni, kik 

bevallották, hogy a szomszédos vár ura, Loren gróf katonái. Összeszedtem csapataim és 

T 

B 
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Fürtöspalánkhoz vonultam. A gróf valamely üres pergamennel, és rajt királyi pecséttel próbált 
meggyőzni, mit nem hittem neki. A délután folyamán előállt egy hitelesebbnek látszó példánnyal 
amit erős kísérettel elküldtünk a királyi kancelláriába, hogy hitelességét megvizsgálják. Az 
eredmény engem igazolt, így pár nap múlva újra, immár seregemmel álltam a cölöpvár körül. 
Loren gróf hajlandó volt a békés megoldásra, így jelentős évjáradékért és további bántatlanságért - 
valamint évi egy hordó borért - kárpótlásként átengedte a várát és birtokát nekem. 
 
Ez az erősség csupán egy 
jelentéktelen kis cölöppalánk. Két 
dombon helyezkedik el, melyeket 
fahíd köt össze. Az első, nagyobb 
dombon a lakóépületek, istállók, a 
másodikon az öregtorony. Cölöpfal 
veszi körül őket, egyedül a kapuk 
épültek kőből. Több őrtorony is van, 
habár hasznosságuk és szerepük 
mellékes. Mivel a település alig 
tízmérföldnyire van a hollószirti 
vártól, úgy döntöttem, itt csupán 
kisebb létszámú őrséget fogok 
állomásoztatni, az erősséget pedig 
átalakíttatom. 
A navorokkal egy közel két 
mérföldes csatornát kezdtem el ásattatni a pataktól idáig, mely majd az új erősség körüli mocsarat 
fogja táplálni. Az öregtorony körülötti cölöppalánkot lebontják és helyette erős kőfalak kerülnek 
felhúzásra ötszög alakban, a sarkokon bástyákkal. Ide kerülnek át a szállások és a raktárak is mind. 
Egy felvonóhíd fogja a megrövidült hidat elérni. A munkák befejeztével az elülső dombon 
található épületeket pedig lebontják. Az erősség körüli első száz lépésben mocsaras terület fog 
kialakulni, melyet magitoraim mindenféle nyavalyával látnak el, hogy az esetleges támadók útját 
megnehezítsék. 
Az építkezéshez a Barid hegységben kőfejtőt nyitottam és számos mesterembert fogadtam fel, de 
így is sokáig fog tartani az átépítés, és sok aranyat emészt fel. 
A várba tizenegy gyalogost, ugyanennyi íjászt és öt lovast szánok, illetve tízfőnyi várszemélyzetet. 
A pincékben elegendő készletet és fegyvert halmozunk fel, hogy hosszú ideig kitartsanak ostrom 
esetén. Az öregtorony aljában van egy kút is, így vízellátásuk megoldott lesz.  
 
Ezerfürtös falva a bortermeléséről ismert a környéken. A közeli lankás dombokon jó minőségű 
bort termelnek a helyiek, más mezőgazdasági tevékenységet nem is nagyon folytatnak. Főleg 
ehhez kapcsolódó mesterek élnek itt, kádárok és bognárok. A borból elég szép jövedelemre tesz 
szert a falu, mit meg is adóztatok. Nagyjából ötszáz navor él itt, négy kocsma is van, habár fogadó 
egy se. 
A falut egy borkereskedő vezeti, ő intéz minden kifelé irányuló üzletet, jól megszedi magát rajta. 
Úgy vettem észre nem örvend túl nagy szeretetnek. A faluban csupán egy kisebb kápolna van, 
ahova néha pap érkezik szertartást végezni.  
A dombokon szőlőültetvények és présházak sorakoznak, míg a szem ellát. Észak, és kelet felé 
húsz mérföldre húzódik a birtokhatár, északon az artioni határ felé sűrű erdő fekszik. A birtokot 
az Abar szeli át, ebből gyakran fognak halakat a falusiak.  
 
Egyéb megjegyzések, melyek papírra kívánkoznak:  
 

esdan Sedechan elfogadta a farkasbérci várkapitányságot, így embereivel oda költözött, Ralia M 
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sha Dierdel követte őt, birtokba véve az ottani Morgena-szentélyt. Khalvok Estendis felügyeli a 
fürtöspalánki átépítést és ő lesz az elkészült vár kapitánya. 
Csapataimat átszerveztem, a gyalogságot tizenkettedekbe szerveztem, tizenegy katona egy tiszt 
vezetése alatt. Hollószirten, Farkasbércen, Fehértoronyban egy-egy íjász és két-két gyalogosegység 
állomásozik. Mélykúton és Fürtöspalánkon egy íjász és egy gyalogos szakasz. A szakaszok két-
háromhavonta cserélik az állomáshelyüket. Az új emberek azokból a hadifoglyokból kerültek ki, 
kik hajlandóak voltak hűséget esküdni nekem.  
Lovasaim számát Mélykúton kilencre csökkentettem, a többit Fehértoronyba küldtem át. 
Fürtöspalánkon öt lovaskatona van most.  
Thys újabb ötletét megvalósítva elkezdtünk létrehozni egy veterán haderőt a gyalogosokból. A 
harcedzett, tapasztalt katonákat összegyűjtöttük két szakaszba, és intenzívebb kiképzés alá vetjük 
őket. A felszerelésük is jobb, mindannyian láncinget, nagy pajzsot és abbitacél pikát hordanak, 
mellette fattyúkardot forgatnak. 
Magitorom hosszú és fáradságos munkával hetek alatt ellátta minden katonánkat, 
várjobbágyunkat és hátasunkat a szellemüket védő pajzsokkal. 
Minden váron belül elvárom a kasztrendszer formaságait, a személyzet és a katonák kezdenek 
beletanulni. 
Sikerült Hollószirtre egy ostrommérnököt fogadnunk. Nem a legtehetségesebb, de 
várostromokban sok hasznát lehet venni. Huszonegy fejszést osztottam alája, főként 
mesterembereket Fehérmalomból.  
Mélykúton bizonyos szívességért cserébe engedtem egy Dreina-templom felhúzását a faluban.  
Minden faluban vannak hadköteles navorok, kiket heti rendszerességgel képzünk. Nem túl 
hatékonyak, erejük csak számukban van. Hollószirt és Fehértorony egyenként kétszázötvenet 
képes kiállítani, Farkasbérc, Mélykút és Fürtöspalánk pedig kétszáz fő alatti csapattesteket. A 
navorok pikát, kardot vagy csatabárdot forgatnak, negyedük pedig az íjjal tud bánni.  
Toronból újabb orkokat vettem az eddigiek mellé, kik az összecsapásokban bizonyították már 
rátermettségüket. Orkjaim négyszer tizenhárman vannak, egy vezérhím alatt. A vezetőket 
abbitacél fegyverrel és vaskarikákkal tüntettem ki. Mellettük él tizennyolc nőstény, és további 
negyvenegynéhány ork kiképzése jelenleg is folyik a hegységben. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 972-ik évében, a Meleg évszak (Nyár) Bogarak havának 29. 
napján, Hollószirt várában 
 

Kilencedik kiegészítés 

osszas mérlegelés után elkezdtem egy többéves tervet bevezetni a 
seregem felszerelésére. Első lépésben rabszolgákat vettem: öt képzett 
kovácsot, és húsz fiatal fiút. A szürkeköveslaki bányánál egy műhelyt 

húzattam fel, ahol a mesterek átadják tudásukat a fiataloknak. Gondolva a 
szökésekre, egy udvari ork szakasz ezt őrzi, egy másik pedig a birtok határain 

portyázik felváltva. Mostanság nem örülök, ha 
idegenek érkeznek ebbe a falumba.  
Számításaim szerint két éven belül használható 
páncél és fegyverkovácsokká válnak. A vasbánya 
termelését kizárólag a sereg ellátására fordítjuk 
mostantól, igaz, eleinte csak az inasok használják 
tanulásra. 
Az itteni navoroknak engedélyt adtam, hogy 
elköltözhetnek más falvaimba, ha akarnak, többen 

éltek is ezzel a lehetőséggel.  

H 
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A gyalogságot az egyik ó-kyr könyvben lelt ötödkori nehézgyalogos kép és leírás alapján szereljük 
fel; ellátjuk őket a későbbiekben mellvérttel, vállvérttel, sisakkal és láncruhával, valamint pikával 
és nagy pajzzsal. Eközben szálfegyveres falanx harcászatra oktatjuk őket. 
Az íjászokat egy mester megtanította nyílvesszőt készíteni, mostantól ez sem akadály. 
Felszerelésük keményített bőrvért és sisak a Mélykúti bivalyokról, mindegyikük rendelkezik 
hosszúíjjal, két tegez nyílvesszővel, rövidkarddal és alkarvédővel. Nyílt csatákban pavéze pajzsot 
is kapnak. Minden tizenegyesben legalább öt katona rendelkezik számszeríjjal is, ezt az arányt a 
későbbiekben növelem. A számszeríjakhoz egy tegeznyi páncéltörő vesszőt kapnak. Erkölcstelen 
fegyver, de hatékony.  
Minden szakaszban egy katonát elkezdtünk oktatni a felcserkedés alapjaira. Valamint minden 
katona ki leszolgál huszonhárom évet birtokaimon, földet kap, hol letelepedhet s szabadságlevelet 
mellé. Aki maradandó sérüléseket szerez szolgálatomban, az eddigi szolgálata alapján kisebb 
földet kap. Az elhunytak családja is hasonló jussot kap. 
Thrak’o Mikt és Thys-Ro Thyrien engedélyemmel eltávoztak délre, Thrak’o valamely rendtársán 
segíteni, de Thrak’o nem tért vissza. Úgy vélem meghalt. A későbbiekben azt hiszem korlátozom 
ezeket a magáncélú eltávozásokat. Én többet veszíthetek, mint ők. 
Mivel az élet unalmas itt Senuronban a csaták közt, ezért két ágyasrabszolga beszerzése mellett 
döntöttem, hogy ráérő időmben legyen mivel foglalkozni.  
A hollószirti várban egy életnagyságú hófehér lovasszobrot állíttattam magamról. Jól sikerült.  
A kapubástyákat átalakíttattam a három nagyobb váramban. Az orgona előtti belső térben két láb 
mély gödröt falaztak a mesterek, aljába pedig kihegyezett vaskarókat állítottak. A kovácsinasok 
kezdeti munkái épphogy elfogadhatóra sikerültek. Ezt a gödröt egy belső kisebb felvonóhíddal 
lehet áthidalni. Kellemetlen perceket okozhat az ostromlóknak. 
Nyár végén minden falumban ünnepséget rendeztem a tiszteletemre, egy napi pihenőt és egy 
ajándék ebédet adva navorjaimnak.  
Ezen felül minden faluban, ahol eddig nem volt, iskolát húzattattam fel, melyben a Dreina 
követői tanítanak és ők tartják fenn a továbbiakban. Embereim néha benéznek, hogy ellenőrizzék 
miket mondanak ezek a barbár papok.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 972-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Pókok havának 3. napján, 
Hollószirt várában 
 
Tizedik kiegészítés 

erényletet kíséreltek meg az ellenem összeszövetkezett földtúrók. Méreggel elaltattak, majd 
orgyilkosokkal megölették háznépemet Durionban. Rajtam ilyen kisstílű torokmetszők nem 
tudnak kifogni: hármukat megöltem, a többiek pedig farkukat behúzott kutyaként 

menekültek el, futtukban elhajítva pár lámpást, mi kisebb tüzet okozott.  
Eközben mások több helyütt felgyújtották Fehérmalom falvát, főként a gabonaraktárak és a 
szénaboglyák környékét. A falusiak sikeresen fékezték meg a tüzet, habár többen is odavesztek.  
Bűvös álcával magát Felippe kapitánynak álcázó szélhámos katonákkal bebocsátást kért a 
mostanra már felújított Fürtöspalánk várába. Bent pedig zsoldosai lemészárolták a meglepett 
katonáimat, és elfoglalták az erősséget. Sarcot vetettek ki Ezerfürtös falvára, majd bezárkóztak a 
várba.  
Összegyűjtöttem Hollószirt és Farkasbérc katonáit, az udvari orkjaimat és a fehérmalombeli 
kisegítő hadakat. Odavonultunk a várhoz és felszólítottam őket a távozásra. Ők rám lőttek 
válaszként. Éjszaka orkjaim megpróbálkoztak egy támadással, de azt a védők visszaverték. 
Ostromgyűrűt vontunk, majd katapulttal elkezdtük lőni a kaput. Napközben farkasbérci 
magitorom pár feketepestissel fertőzött dögöt lövetett a várba, mik nagyobb pusztítás vittek 
végbe, mint egy hónapos ostrom.  
Pár napja folyt a támadás, mikor keletről ellenséges sereg közeledtét jelezték. Harcrendünket 
szembe állítottam velük, és felderítőim folyamatosan fürkészték a környéket, s két kisebb 

M 
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seregtestet vettek észre. Kiderült, hogy a fő hadtestet Galor gróf katonái és durioni zsoldosok 
alkotják, a két loppal közelítő csapat pedig jórészt felfegyverzett navorokból áll. A főhad és a déli 
sereg egyesült, az északi pedig oldalba akart támadni. Hadrendbe állítottam katonáim, majd 
magitorom uralni kezdte a szelet oly módon, hogy a mi nyílvesszeink messzebbre szálltak, ők 
pedig nem tudták íjukat használni. A nyílzápor, és az időközben átfordított katapult tetemes 
veszteséget okozott nekik, majd kézitusába bocsátkoztunk.  
Az észak felől közelítő seregtestet orkjaim szétverték és megfutamították, majd oldalba kapták a 
fősereget. Eközben Thys-Ro Thyrien elit csapataimmal átvágta magát az ellenségen egészen 
Galor grófig, majd kardélre hányta. A gróf halála fegyverszünetre késztette a demoralizált 
zsoldosokat, az ő kapitulációjukat pedig követte a katonáké is.  
Nagylelkűen megkegyelmeztem mindannyiuknak, a zsoldosok megtarthatták fegyverüket és 
felszerelésüket, a katonákét begyűjtöttük. A zsoldosok két napig kárpótlásul a szolgálatomba 
szegődtek.  
A csatatéren lelt felszerelést begyűjtöttük, a tetemeket tömegsírba helyeztük, majd a várhoz 
vonultam. A védők látva kilátástalan helyzetüket megadták magukat, majd mikor kiértek 
fegyvertelenül, lelövettem őket és tetemüket a mocsárba szórattam. Ki tudja, hányan voltak még 
fertőzőek. Gondolnom kell embereimre, nem engedhettem a közelükbe őket. 
A csatában közel tizenegynéhány katona, hatvan navor, és húszegynéhány ork esett el részemről. 
Másnap reggel katonáimmal, zsoldosaimmal és foglyaimmal Korompalánkhoz vonultam. Az 
ottani védők rövid alkudozás után kiadták a gróf feleségét és fiatal lányát, kiket ott helyben 
kivégeztettem, a várat s a birtokot magaménak követeltem. 
 
Korompalánk vára nevét fekete falairól és védműveiről kapta. Kisebb helyőrség állomásoztatására 
alkalmas erősség. A kőépületek erősek, de a cölöppalánk elég gyatra. Ilyenkor néha az az érzésem, 
ellenfeleim készakarva engedik át nekem várukat, hogy én újítsam fel helyettük. Mondjuk, 
holtukban már úgysem követelik vissza. 
A vár egy öregtoronnyal és az azt körülvevő 
melléképületekkel rendelkezik, ezt veszi körbe a 
cölöppalánk, mit már elkezdettem bontatni. 
Helyette birodalmi szokás szerinti ötszög alakú 
falakat húznak fel, hét láb magasságban, a 
sarkokon bástyákkal. Az eddigi két kapu helyett 
csupán egy fog maradni, a jól bevált védelmi 
mechanizmusokkal. A falat szárazárok és bozót 
veszi körül.  
A belső épületek jó állapotban vannak, ezekhez 
nem kell nyúlni szerencsére. Megtalálhatók itt 
szállások, raktárak, pár kisebb műhely, istálló és 
minden ami kellhet. Egy gyalogos és egy íjász szakaszt hagyok itt, kiegészítve kilenc lovassal. 
Kapitányuk Wyrzar Ottar egy tapasztalt harcos. Őket egy tucatnyi várszemélyzet fogja ellátni 
őket. A két épületszárny közé egy újabb kaput húzunk fel, így egy belsővárat hozva létre.  
Az öregtorony aljában van egy gyengébb rúnaterem - egy ekkora erősségnek ez bőven megfelelő, 
illetve onnan indul a rejtett járat, mi a várat körbevevő mezőn, az egyik állandó szénatároló 
aljában végződik. Az épületek aljában tágas raktárhelységek vannak, mik hónapokra elegendő 
készletet tárolnak. 
 
A vár alatt fekszik Mucsapuszta falva. A csata utáni számlálás négyszáztizenkét lakót talált itt. 
Ebből száz fegyverbírót tudok kiállítani. Nagyjából egy tucatnyi mesterembert leszámítva mind 
földműveléssel, állattartással, halászattal foglalkozik a birtokon. A falu vezetője meghalt a 
csatában, így most egy kisebb tanács jár el a falu nevében. Meglepően buta és tanulatlan navorok 
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ezek, még a helyi szintet is alulmúlják. Épp ezért támogattam a helyi fiatal Dreina hekka-felügyelő 
iskolaépítési törekvéseit. 
A faluszéli dombon egy új építésű szélmalom van, amivel Fehérmalom monopóliumát akarták 
megtörni.  
Északra egy nagy tó terül el, itt rendszeresen halásznak, a termőföldek és legelők ettől dél-
délkeletre fekszenek. A tavon van egy kisebb sziget, melyen crantai rom van. A tó túlpartján 
fekszik Dióskő vára és a hozzá tartozó falu. Kelet felé a delaroni határ húzódik, kisebb 
erdőséggel. Rebesgetik, hogy valamely elvonult szekta tanyázik az erdőben, kerülve minden 
kapcsolatot a külvilággal.  
A délmutató négy irányába négy út vezet a szomszédos birtokok felé. A birtok két-három 
kiemelkedést leszámítva teljesen sík, a vár tornyából mérföldekre ellátni. 
 
Egyéb megjegyzéseim:  

ogy ne történhessen meg a fürtöspalánki eset újra, egy jelszó- és kódrendszert dolgoztam ki 
a tisztjeim számára, amivel tudják igazolni magukat. Továbbá galambokat telepíttettem 
minden várba, hogy szükség esetén gyorsan lehessen üzenetet küldeni. 

Mivel nem rendelkezem a szükséges mágikus támogatással, amit igényelne seregem, ezért 
megbízható csatamágust, avagy magitort keresek. Őt hűbéresemmé fogadnám, és szolgálataiért 
egyik kisebb birtokomat adnám neki. Felippe kapitány eljegyezte Raliat, a farkasbérci papnőt, így 
most Ralia Fehértorony várába került át.  
Seregem létszáma és képzési szintje kezdi elérni az elvártat - persze helyi viszonylatban. Odahaza 
Albarban kiválóan képzett ezredek várják parancsoló szavam, míg itt alig párszáz katona. Viszont 
az utóbbi idők helyi csatározási elég sok zsoldost csaltak ide, belőlük nincsen hiány. Csapataimat 
velük kibővítve a lovasságot is tizenkettedekbe szerveztem, minden várban egy szakaszt 
állomásoztatva. Hosszútávú céljaim elérése érdekében őket is nehézvérttel fogom ellátni. 
Így most kettőszázötvenkettő fő reguláris haderő áll rendelkezésemre, ebből száznyolc gyalogos, 
hetvenkettő íjász, és ugyanennyi lovas, továbbá három főtiszt.  
A durioni házba új személyzetet fogadtam fel, ami mellett három állandó őr van, és egy idomár, 
aki az öt jól képzett hastinra felügyel. A házba pedig komolyabb tűz ellen védő varázsjeleket kell 
rakatni.  
A fehérmalomi elesettek családjának egy-egy ezüstpénz kárpótlást nyújtottam, és míg nincs 
munkabíró férfi a háznál, adómentességet garantáltam, tovább a tűzvészben elpusztult házak 
jelentős részénél segítséget nyújtottam az újjáépítésben.  
A kovácstanoncok jól haladnak, jövőre már használható vérteket tudnak készíteni, a mesterek 
elmondása alapján. Pár szökési kísérlet történt, de a korbácsolások eléggé visszavették kedvüket.  
Az elhullott orkokat pótoltam, és eddigi csatákban szerzett felszerelésért cserébe újakat hozattam, 
köztük számos nőstényt is. Most tizenegyszer tizenkét ork várja parancsaimat, ezek közül 
kétharmad harcedzett veterán, egyharmad pedig újonc. Mind csákányt, pajzsot forgat, 
egyharmaduk pedig íjat használ. Van melléjük hetvenhárom nőstény, akik hosszútávon 
megnövelik a szaporulatot.  
Váraim száma újra páros. Baljós előjel.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Langy évszak (Tavasz) Rügyek havának 21. 
napján, Korompalánk várában 
 
Tizenegyedik kiegészítés 

ogy megmutassam az ellenem szövetkezők ellen a kyrek felsőbbrendűségét, Humasson An-
Radogannak segítettem Kőriskő elfoglalásában. Én összegyűjtöttem a seregem és 
zsoldosokat béreltem, mindezekkel pedig közel Mezőrtornyához táboroztam le. A többi 

nemes látva előkészületeimet, erősítést küldött a várba, eközben a zsoldosok kerülő úton 
csatlakoztak Humasson seregeihez, kik egy éjszaka alatt lerohanták és elfoglalták Kőriskő várát. 
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Trammoran gróf nem tartózkodott a várában, de pár napon belül holtan, vértje és kardja nélkül 
bukkantak rá szolgái. Sajnos a volt grófot, Lorent, és családját is elérték a rablógyilkosok. Egyre 
jobban romlik errefelé a biztonság, valószínűleg a kosimádó gorvikiak megjelenésé miatt történt 
mindez. Épp ezért az Ikrek Tor-nahh klánjából egy sycarrt fogadtam fel, hogy óvjon a pengéje 
akkor is, mikor én nem lennék felkészült. Thylen Morrior a neve; halk szavú, csendes léptű 
magabiztos, tapasztalt Iker. Jó döntés volt. 
Váramba egy új varázstudó - Nauryl Tian En-Tylen - érkezett munkát keresve, egyelőre mágikus 
tudománya még csekély, ezért birtokot nem, csak helyet kínáltam neki. Viszont nagy szolgálatot 
tett nekem, sikerült felfedezni, hogy kardom, Sziklahasító miért várat magára az ébredéssel. Az 
elmúlt évezredek nem múltak el felette nyomtalanul, így mágikus potenciálja is megfogyatkozott. 
Expedíciót szerveztem egy ősi kyr fókuszhoz, mely az Onpor magas csúcsai közt feküdt. Akadtak 
nehézségeink útközben, de végül sikerrel jártunk és pengém, Sziklahasító ismét tudásának legjavát 
nyújtja, hála Morgenának. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Meleg évszak (Nyár) Kígyók havának 33. napján, 
Hollószirt várában 
 
Tizenkettedik kiegészítés 

 durioni tolvajok - a Skorpiók - segítségemet kérték, hogy leszámoljanak az újonnan jött 
kosimádó férgekkel. A gorvikiak nemrég érkeztek ide, de máris pökhendi módon 
terjeszkedni kezdtek az ő ártalmukra. Hosszútávú kölcsönös megállapodást kötöttem velük, 

melyből később mindketten profitálunk.  
Sikeresen kiiktattuk magitorukat, majd felszámoltuk az egyik kuplerájukat. Ezután katonáimmal 
lecsaptam házukra, hol megöltünk az összes gorvikit, férfit, nőt és gyereket egyaránt. Az itt talált 
nyomok vezettek el a rejtekhelyükre, mely úgyszintén elbukott.  
A zsákmányon megosztoztam a Skorpiókkal, majd megállapodásunkat szem előtt tartva 
átengedtem nekik a gorvikiak érdekeltségeit.  
Hasznos szövetségesek lesznek. Míg nem akarnak ellenem fordulni.  
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Meleg évszak (Nyár) Baglyok havának 13. napján, 
Durionban 
 
Tizenharmadik kiegészítés 

hys-Ro Thyrien valamely őrülettől hajtva, engedélyem, s tudtom nélkül megpróbált végezni 
Sudoren báróval annak durioni házában. Több emberemet is sikerült rávenni erre a tébolyra. 
Éjszaka közepén támadták meg a báró házát, de az ottani erők így is megfutamították őket. 

Mindkét oldalon akadtak halottak, a báró pedig gyilkossági kísérlettel vádolta be a törvény előtt 
Thys-Ro Thyrient. Ezek után Thys egészségére való tekintettel kerüli a továbbiakban Duriont.  
Ez a szégyenletes kudarc mélyen megrendítette, és engedélyt kért a farkasbérci várparancsnokság 
tisztjének betöltésére, így cserélt Mesdan Sedechannal. 
Alig egy hónappal ezen eset után eltűnt pár ork a Barid hegységben. Thys kutatást indított utánuk, 
majd egy kisebb csapat élén behatolt a földcsuszamlások által felbukkant ősi építménybe. Mint 
utólag kiderült egy, az átkos Ryek idejében épült kapuerőd volt ez, mi egy Démoni síkra nyitotta 
Kapuját. Thys és csapata szerencsétlenkedésük közben átkeltek a félig-meddig működő Kapun, a 
Démoni síkra. Az ő beszámolójukból tudom, hogy odaát fogságba vetették őket a démonok. 
Hamarost sikerült kiszökniük, viszont a visszaúton önnön vérükkel nyitották meg a Kaput, mi így 
elkezdte a világra okádni a démoni fajzatokat. Legalábbis állításuk szerint, habár nem kizárt, hogy 
valamely őrület fertőzte meg elméjüket. 
A Kapu ezen oldalán találkoztak Enen Rakallal, ő volt az a vajákos ki többször is kellemetlenséget 
okozott nekem. Az ő állítása szerint eddigi találkozásaink inkább a véletlennek, mint a szándékos 
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támadásnak köszönhetőek. Miután ezt sikerült tisztázni, felajánlotta segítségét a Kapu 
bezárásához, és bizonyos homályos utalást tett későbbi együttműködésre.  
Thys emberivel, a falunépével és az orkokkal bezárkózott a várba és futárt menesztett hozzám. 
Én az artioni Anadyrban székelő követünktől, Trivel En-Lahyrrassantól kértem segítséget, majd 
felfegyverzett csapataimmal utat törtem a várhoz, és kimentettem a navorokat, kik katonáim és az 
orkok kísérete alatt elérték Fehérmalom falvát. Utunkat csupán egyetlen démon keserítette meg, 
de áldott pengém és varázstudóm ereje a nemlétbe taszította e bestiát.  
Pár nap múlva meg is érkezett a beígért démonvadász különítmény Piron magitor vezetésével, 
viszont velük tartott Hiren Kav-Merra Sher-pap, aki Senuron Tharr hitére térítését tűzte ki célul. 
Másnap a pap Durionba, daemasycarrok méltó utódai pedig Farkasbérc felé vették az irányt.  
Hogy mondandómat rövidre fogjam, a Kaput áldozatok árán, de sikerült bezárni. Viszont az 
onnan visszatérő katonákat a pyróni papok és katonák egy csapata „vette őrizete” alá, mivel 
démoni fertőzést gyanítottak bennük. A Kapu bezárásában résztvevő emberimet pedig a durioni 
Dreina-templom celláiba zárták a vizsgálat idejére. A vizsgálat leteltével egyedül Thyst tartották 
tovább fogva, hogy felelhessen az őt ért vádakért. 
Érdekes módon minderről időnek előtte tájékoztatott egy Maira nevű leány, ki a farkasbérci 
menekültekkel érkezett Hollószirtre. Vélhetőleg nem csekély mágikus hatalmaknak is parancsol, 
így magammal vittem Durionba. Durionban megegyezésre jutottam Hiren Kav-Merra-val, hogy 
amennyiben segít kiszabadítani Thyst, engedélyezem birtokaimon Tharr hitét. Rendelkezésére 
bocsátottam Nauryl és Maira tudását terveihez. 
Kisebb bonyodalmak árán, de sikerült kijuttatni kapitányom a rabságból, ámbár fegyvere és vértje 
még a papok kezében maradt. Maira téráthidaló módszerével az egész csapat Farkasbérc mellé 
került egy szemvillanás alatt. 
Thyst sorozatos kudarcaiért visszarendeltem Hollószirtre. A Barid-hegységben tett utazása alatt 
korcs elfek ütöttek rajta és kíséretén, s megölték. Testét visszahozták a váramba, majd Nauryl 
Tian En-Tylen, magához vette a testet és ősi, sötét praktikákkal visszaperelte a lelket a Túlvilág 
urától, majd visszahelyezte földi porhüvelyébe, mely feltétlen engedelmességgel tartozik urainak. 
A világ számára Thys-Ro Thyrien halott és ez így is marad, míg a várba pár hétre rá megérkezett 
Ryen-Ro Thyrien, az új tisztem. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Pókok havának 7. napján, 
Hollószirten 
 
Tizennegyedik kiegészítés 

ű embereimet elküldtem Ifinbe, hol a Vérkelyhes magitor renddel egy régóta tárgyalt 
kontraktust ütöttek nyélbe, elhozva nekem egy mágikus ereklyét, mely további terveim 
sikerét garantálja, cserébe pedig aranyat és vérüket áldozták. Ezen úton csatlakozott 

hozzájuk a Skorpiók ajánlása nyomán Ervil Talissa, egy fiatal tolvajlány. Immár minden a maga 
útján halad az általam kijelölt célja felé. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Árnyak havának 21. 
napján, Hollószirten 
 
Tizenötödik kiegészítés 

evelet kaptam Siora Morgfroctól, Üszköstölgy úrnőjétől, Gavnuss király unokahúgától, 
melyben segítségemet kérte a közte és szomszédai közt kialakult viszály lerendezésében. 
Felkerekedtem hát csatlósaimmal, hogy rendet tegyek Abaszisz azon elvadult részén. 

Útközben ellenségeim holmi szánalmas mágikus próbálkozásokat tettek egy ládával, mely fertőző 
rágcsálókat tartalmazott, és csellel bejuttatták a várba. A rágcsálók gyorsan szaporodtak és sok 
kárt okoztak, de Nauryl En-Tylen varázslataival megszüntette ezt a rontást és kiirtotta az 
egereket. 
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Üszköstölgyet az úrnő apjának régi társai holmi régi adósság fejében vették ostrom alá. Senuroni 
nemesek katonáival egészítették ki a szomszédos birtokúr, Rotger Ap Golfo, és a vad hegyi 
törzsek embereit. A senuroni katonák egy Kapun át jutottak a csatatérre, mely nyíltan jelezte az 
ellenséges mágiahasználó meglétét. Az ostrom gyors és véres volt, betört fejjel takarodtak el a vár 
alól. Alig pár katonát vittem magammal, de védelmünkön megtört az ellenség, mint sziklaszirten 
az óceán. 
Ezzel egyidőben egy másik támadó hullám Hollószirtet támadta meg. Nauryl En-Tylen a várban 
tartózkodott, így mágikus praktikáinak hála időben vissza tudtunk térni, megakadályozni, hogy 
komolyabb vész történjen. A támadásban sajnos elhunyt Mesdan Sedechan is. 
Miközben Rotger báró megbüntetését terveztük, méreggel végeztek Nauryllal. Ez eléggé 
keresztbe tett terveimnek, így vissza kellett térni Hollószirtre. Itt felvettem a kapcsolatot Enen 
Rakallal, hogy hozza vissza Naurylt a síron túlról. Nem csekély árat kért ezért a feladatért, de 
megtette. Most már nekem kell teljesítenem az alku rám eső részét.  
Míg úton voltunk, ismeretlen katonák megölték a Farkasbérc közelében levő ork szálláson élő 
nőstényeket és gyerekeket, az egész telepet felgyújtották. 
A harcok alatt hullajtott vérem valamely módon egy ellenséges varázshasználó kezére került, aki 
időről időre ezen keresztül támadott rám. Megfelelő védővarázslatokkal hatástalanítottuk, majd 
kiderítették ennek a varázshasználónak a helyét. Ő is Siora Morgfroc apjának régi társai közé 
tartozott, egy kiöregedett vén boszorka volt. Ezek után nem jelentett nehézséget eltenni láb alól 
varázslói praktikák és mérgek kombinációjával. Velem nem packázhat senki büntetlenül. 
Akad még egy-két alak, aki felelősségre vonható, de ezek megbüntetését későbbre halasztottuk, 
most fontosabb cél felé fordítom a figyelmemet.  
Hollószirten Ryen-Ro Thyrien tölti be ezek után a várkapitányi tisztet, míg Farkasbércre Mynor 
Necrom egy veterán lovas került. 
Hiren Kav-Merra rövid két hónapot töltött csak itt, majd visszatért Toronba. Visszatérésének oka 
hogy szektájának rontásérseke elhalálozott.  
Habár tél közeledik, a szelek a változás ígéretét hozzák. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Rákok havának 3. napján, 
Hollószirten 
 
Tizenhatodik kiegészítés 

Skorpiókkal való kapcsolatom újabb gyümölcse érett be. Egy szerencsés véletlennek 
köszönhetően a kezükbe került egy könyvtárakat végiglátogató, legendákat kutató 
vénember. Mint kiderült, egy ősi kyr hadúri jogar - Raganuil jogara - történetét kutatta. E 

jogar a szomszédos Mironban, a Barid hegységben, holmi hekka hívek fennhatósága alatt volt, 
Nara Dhukk elzárt kolostorerődjében.  
A kolostor mágikus védelme fénykorában sem tartozott a legjobbak közé - mit is várhatunk ilyen 
barbároktól - az azóta eltelt idő pedig csak még jobban megkoptatta. Nauryl szétzúzta térmágikus 
védelmüket majd meglepetésszerűen lerohantuk kincstárukat. A kincstárat védő katonák, papok 
és felkent lovagok percek alatt elhullottak csapásaink alatt. Vezetőjüket saját magam intéztem el 
egy elegáns szúrással a vizorján át. A kincstárban a helyi fő vajákos kőmonstruma várt bennünket, 
de ő sem izzasztott meg jobban, mint a kinti őrök. Odabenn megtaláltuk a jogtalanul elragadott 
ereklyét több más varázsholmival együtt. Legnagyobb meglepetésünkre közte volt Thys-Ro kardja 
is, így visszatérhetett gazdája kezébe e penge.  
Nauryl átvizsgálva a hadizsákmányt egyedül a jogar használatától óvott, mely, mint mondta 
veszélyt jelenthet rám, viszont találtunk egy az ereklye megzabolázására alkalmas medált is. Ettől 
függetlenül a dicső múlt e darabja egyelőre főhelyre került a lovagteremben. 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Hűs évszak (Nyárutó) Rákok havának 25. napján, 
Hollószirten 
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Tizenhetedik kiegészítés 

uicchur! Győzelem! Senuron nincs többé. Két héttel ezelőtt vették kezdetüket az 
események, melyek ide vezettek. Bonyolult tervem első lépéseként embereim tőrbe csalták 
és megölték Tamuron Kellerald generálist, a királyi hadak fővezérét és kíséretét. Lelküket 
sötét praktikákkal börtönözték be, hogy holtukban se legyenek tanúi e tettnek. 

Ezt követően Ervil Talissa - akit megfelelő varázslatokkal és praktikákkal az ellenfél kémévé 
tettünk - abban a tudatban, hogy megszerezte haditervemet, az ellenségeimhez menekült. A 
haditerv csupán egy csali volt, - egy hatalmas erejű, még Ifinben beszerzett tekercs, - mely 
pusztító robbanással törölte el azt a nemesi tanácsot, ami ellenem szervezkedett, az árulóvá tett 
navorral együtt. Kőfok várának lakótornyából felcsapó lángok mérföldekről is jól látszódtak. 
A dolgok innen már könnyedén haladtak előre kijelölt útjukon. Hamis parancsokkal a nemesi 
családokat királyi katonáknak öltözött embereim kísérték Durionba, és útközben végeztek velük. 
Egyedül Sudoren Tirrus családja odázta el a végzetét, mivel nem voltak várukban.  
Miközben otthon imádkoztam Morgena kegyeiért és tervem sikeréért, alávaló módon szúrt hátba 
az a Maira nevű navor, aki régebben néha segítségemre volt. Ha nem lettek volna ott őreim, kik 
segítségemre siettek, a dolgok állása más lenne most bizonyosan. Hatalmas szerencsémre e 
oktalan navor saját mérgétől ájult el. Mikor magamhoz tértem, felköttettem a kapu fölé, papomat 
pedig kit e gonosz nőszemély elvarázsolt, megkorbácsoltattam, és börtönbe zárattam hosszú 
időre.  
Gavnuss király eközben királyi biztost küldött a kőfoki várban történt események kivizsgálására. 
Nauryl praktikáival eljuttatta hozzá azt különleges tőrt, amit külön a király számára 
kovácsoltattam. Mikoron pedig a biztos visszatért a Citadellába jelentést tenni, minden sakkfigura 
a legfelső szinten állt, készen a végső lépésre. A várban e jeles eseményen rajtam kívül ott volt 
még Humasson Gran An-Radogan, Barino Cubert báró és Cyrda Bordan báró. A biztos Gavnuss 
király közelébe érve előrántotta a tőrt és a király szívébe szúrta. Mi felháborodva ezen a tetten 
fegyvert rántottunk, hogy a király védelmére keljünk, de a gárdisták félreértve a szándékainkat 
beavatkoztak. A harc gyorsan véget ért, mely után szeretett királyunk holtan maradt a földön. Őt 
követte régi barátom, Humasson is, kit egy udvari vajákos praktikája terített le.  
Ezután a megmarad nemesekkel gyors megegyezést követően átvettük a tisztek nélkül maradt 
királyi sereg irányítását, és a város alatt csatlakoztunk az észak felől érkező Harmadik Légióhoz, 
melyet Artion aggódó királya küldött. A tárgyalások a király megbízottjával kedvező eredményt 
hoztak. Eközben kelet felől egy delaroni sereg közelített főként udvari orkokból és a 
parasztokból, Lord Dnerdon vezetésével. A nemesúr nem elégedett meg azzal a két birtokkal ami 
Cyrda báró révén az övé volt, hanem mohóságában többet akart. Seregeink farkasszemet néztek 
egymással, de végül békés úton rendeztük ezt a konfliktust. III. Gronel király özvegyét, kit évek 
óta toronyba zárva tartottak, Ryen-Ro Thyrien fejezte le nyilvánosan.  
A következő inváziós sereg mely a változások hírére érkezett, már kevésbé hajlott a békés 
megegyezésre. Részben betudható ez annak, hogy a sereg vezérei közt ott volt Sudoren Tirrus 
báró, aki valamely szerencsés véletlennek köszönhetően túlélte a kőfoki katasztrófát. Ő Mironba 
menekült és a mironi uralkodó segítségét kérte, hogy megszerezhesse ezeket a földeket. Egy szó 
mint száz a két sereg a Duriontól nyugatra fekvő lapályon ütközött meg. A mironi sereg képzett 
katonákból állt és létszámfölényben volt. Ryen-Ro Thyrien vezette a mi csapatainkat megtett 
mindent, de ez is kevésnek bizonyult volna, ha nincsenek tartalékaink. Az Acélsárkány rend 
háromszáz hissweilyrje dübörgött át a csatamezőre egy Kapun át, és zúzta szét az ellenség 
jobbszárnyát. Ezek a birodalmi lovagok eldöntötték a csatát, és megalázó vereséget mértek a 
mironi seregre. A csatában ott maradt az áruló Sudoren báró is. A concordiában Miron 
lemondott a területi igényéről, hadisarcot fizetett, és visszavonta a seregének maradványait a saját 
országába. 
Senuron, mint önálló királyság megszűnt létezni, Artion harmadik tartományává vált. Én 
foglaltam el a tartományúri helyet a többi nemes döntése alapján. Nauryl En-Tylen hűséges 
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szolgálataiért cserébe megkapta Mezőtornya várát, az Acélsárkány rend pedig Fehértorony és 
Kőfok várát. Lord Dnerdon Mennykő, Oktomur és Feketetölgy várának teljes jogú ura lett, e 
várak Delaronhoz tartoznak innentől. Barino báró megtartotta birtokát, Medvekő várát. 
Háromtorony várát Enen Rakal kapta meg, de az aranybányák bevételéből csak kis részesedés jár 
neki. Az artioni király Dióskő, Korompalánk, Martyss és Kőriskő vára felett rendelkezhet a 
továbbiakban. Én megtartottam Hollószirt, Farkasbérc, Fürtöspalánk és Mélykút várát, továbbá 
Durion városa is alám tartozik.  
Akik végig hűségesek voltak hozzám, azok elnyerték méltó jutalmukat, Nauryl birtokot kapott, 
Ryen-Ro Thyrien lett a tartományi sereg hadura. Tisztjeim és katonáim, kik végig velem voltak, 
extra zsoldban részesültek. A Skorpiókat rangbéli klánnak nyilvánítottam, így a továbbiakban 
törvényes keretek közt űzik mesterségüket.  
Számos dolgot átszerveztem, de még rengeteg tennivaló áll előttem, hogy Vindoria eme szeglete 
teljes erőbedobással szolgálja Új-Kyria ügyét.  
 

Kyria örök - mert örök időknek épült, s mert 
örökkétig tart dicsősége. 

 
 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 973-ik évében, Nyirkos évszak (Tél) Gallyak havának 17. napján, 
Durionban, a Citadellában 
 
Utolsó kiegészítés 

z elmúlt fél év jelentős változást hozott e földeken, ezeket sorolom most fel, és ezzel zárom 
beszámolómat. 
Toronból számos pietort hozattam, kik az itteni katonákat oktatják a harc fortélyaira, hogy 

megfeleljenek elvárásaimnak. A tartományi légió nagyjából háromszázötven főt tesz ki; ötven 
lovast, száz íjászt és kétszáz gyalogost, valamint három tucatnyi kisegítő személyzetet. Ezeket az 
egységeket is tizenkettedekbe szerveztük toroni szokás szerint. Melléjük jön még váraimból 
százhetvenegynéhány katona. 
A farkasbérci bányát és kovácsműhelyt kibővíttettem, így most a teljes légiómat ők látják el 
fegyverzettel és vérttel. A gyalogságot ókyr mintára állítjuk fel, vértes egységekként szálfegyverrel, 
alakzatharcra kiképezve. Az íjászok az itt szerzett tapasztalataim alapján kerülnek íjjal avagy 
számszeríjjal felszerelésre, a lovasság megfelelő jelen állapotában. 
Létrehoztuk a Halhatatlanokat, félvértezetet viselő, elit nehézgyalogságunkat a legjobbakból 
kiválogatva és tovább képezve őket - helyi viszonylatban persze. Jellegzetes madárfej formájú 
sisakjuk kiemeli a közkatonák közül őket. Abasziszból vásárolt abbitacél nehézkardokkal láttuk el 
őket. Az egység harminchárom főt számlál, ők alkotják a csatatéri testőrségemet, békeidőben 
pedig a Citadella belső őrségét. Fanatikus hűségük Nauryl En-Tylen munkája.  
Mágusom ellátta varázsvédelemmel minden katonánkat és udvari szolgánkat, a tisztek közt pedig 
más, profánabb védekező amulettek, varázstárgyak, tetoválások és egyéb hasznos apróságok is 
kiosztásra kerültek. 
Megalakítottam a Szellemeket, elit felderítő íjász csapatunkat, mely két tizenkettesből áll, 
kapitányuk pedig Tűzszemű Skiltart. Kiváló felderítő és zavarkeltő csapat.  
Hollószirten Felippe kapitány parancsol, Farkasbércen Derelith Conjuris, egy új tisztem, 
Fürtöspalánkon Wyrzar Ottar, Mélykúton pedig Mynor Necrom. Durionba Khalvok Estendis a 
vár és város kapitánya. 
Minden váramba egy-egy magitor került a mágikus támogatás végett. Mióta átvettem a hatalmat 
errefelé csak úgy özönlenek a felbérelhető zsoldosok. Persze alaposan válogatok közülük.  
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Vásároltam új ork nőstényeket és rendbe hozattam a farkasbérci telepüket is. Emellett újabb 
udvari orkok kerültek birtokomba, így most ők is egy százegynéhány fős erőt képviselnek. Felük 
általában a Citadellában teljesít szolgálatot.  
A tartományban vallásszabadság van, mindenki imádhatja kisstílű hekkáit amíg az nem ütközik az 
én érdekeimbe. Ezzel a lépéssel sikerült lecsillapítani a hőbörgő papokat. Az adókat nem 
emeltem, a déli aranybányák jövedelme szép bevételhez juttat. Elkezdtem egy tudástár 
megépítését, hogy a helyi barbárok is részesülhessenek a kyr kultúra csodáiból. 
 
Birtokaim szépen prosperálnak, bizakodóan tekintek a jövőbe, habár váraim száma páros. 
 
Birtokok megoszlása ’974ben:  

1. Hollószirt vára, Fehérmalom falva - Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
2. Fürtöspalánk vára, Ezerfürtös falva - Jahrn Attasyn En-Charendayiss  
3. Dióskő vára, Horradomb falva – Királyi birtok 
4. Farkasbérc vára, Szürkeköveslak falva - Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
5. Mezőtornya vára, Kövérmező falva - Nauryl Tian En-Tylen 
6. Kőfok vára, Óföld falva - Acélsárkány rend – Hyssus En-Yarres weilyr 
7. Korompalánk vára, Mucsapuszta falva – Jianna grófnő 
8. Mennykő vára, Nidar falva - Lord Dnerdon - Delaron 
9. Mélykúti udvarház, Dabnul falva - Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
10. Citadella - királyi vár, Durion városa - Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
11. Feketetölgy vára, Dirabun falva - Lord Dnerdon - Delaron 
12. Fehértorony vára, Hosszúszarv falva - Acélsárkány rend – Wuiliar In-Gauron weilyr 
13. Kőriskő vára, Alsó-Raganvég falva - Grafhar Vengus báró 
14. Martyss vára, Felső-Raganvég falva – Királyi birtok 
15. Háromtorony vára, Hegyfalu falva – Enen Rakal 
16. Medvekő vára, Navalo falva - Barino Cubert báró 
17. Oktomur vára, Lakut falva - Lord Dnerdon - Delaron 

 
Kelt Morgena segedelmével, a Birodalom 20 974-ik évében, Meleg évszak (Nyár) Baglyok havának 1. napján, 
Hollószirten  
 
 

Jahrn Attasyn En-Charendayiss 
Az Acélsárkány rend weilyr-je 

 
„A beszámoló itt ér véget. A nemes famor tovább folytatta Új-Kyria érdekeinek érvényesítését a déli parton - ez 

közismert, de azokat a mozzanatokat, ha meg is őrizte feljegyezés az utókornak, azokat nem ezen lapokon kell 
keresnie.” 

 
Escriptor Kharios, a Shuluri Kék könyvtárból  
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