
 

 

 
 

A Döglött oroszlán kocsma 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

„… Ez a legrendesebb kocsma. 
Nincsenek verekedések, nincsenek vérre 
menő párbajok. Csak sok kedves 
ember…” 

Romuald , az Utazó (Mielőtt 
hátbaszúrták volna.) 

Döglött Oroszlán kocsma 

Tulajdonos: Rőtszakállú Romin 
Tulajdonbavétel időpontja: Psz.368? 
Férőhelyek száma: 10 Szobák: 5 

Személyzet: 5  
Egyágyas szoba: 1 Kétágyas: 3 

Háromágyas: 1 
Egyéb helyiségek: Konyha, taverna, 

pince, istálló, temető!!! 
Személyzet: -  

Rőtszakállú Romin (256) A csapos 

Vörös hajú, vörös szakállú, 
alacsony, tagbaszakadt, csendes fickó. A 
hírek szerint egy tarini család szülötte, 
akit valami homályos ügy miatt 
kitagadott a klán. Sok északi nyelvet 
beszél, de erős akcentussal. Teljes 
szívéből gyűlöli az orkokat, sőt a 
kocsmába be se engedi őket, legyen az 
illető a legszelídebb udvari ork. A 
dwoonok népét sem szereti, de őket 
megtűri az épületben. Néhanapján az 
asztal alá issza a környék legderekabb 
városőreit is. 
 

Rash és Shú (31) Az izomagyúak 

A két iker a Keleti Barbárok 
Gyászhozók törzsének volt tagja. 
Hegynyi méretük miatt nemigen akad 
ellenfelük. Ők vigyáznak a `rendre` – 
bár néha ők maguk idézik elő a bajt. 
Eléggé ütőképesek, egy párszor már 
újra kellett rendezni az ivót miattuk. 
Rendkívül hatékonyak, ami a korsóval, 
széklábbal, asztallal vagy netalántán 
hordóval való verekedést illeti. Kicsit 
lassú felfogásúak, de ha egyszer 
beindulnak, akkor az áldozat már csak 
egy helyre megy a kocsmából – az 
épület melletti temetőbe. Hát igen, a 
praktikusság mindenek előtt… 

Zhgragg (40) A szakács 

A Városállamokból való 
nagydarab, loncsos hajú férfi. Ő készíti 
el a különböző ételeket. Hatalmas teste 
szinte elveszik a mindig zsíros 
kötényében, és bár főzni nem nagyon 
tud, vendégei még sosem reklamáltak 
– vagy belehaltak vagy jobb gyomruk 
van egy rohadt orknál is. 
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Amarélida (34) A felszolgáló 

Mindig harsány ruhákba járó, tipikusan dzsad 
nő. Ő szolgálja ki a vendégeket. Az erősen ittas 
vendégek elismerően beszélnek hatalmas melleiről. 
Kissé szögletes vonásokkal rendelkezik, de azért 
szeretőnek is megteszi – legalábbis Zhgragg 
szerint… 

Törzsvendégek 

Sher, az Oroszlán (??) 

A kocsma állandó vendége – néha éjszaka is. 
Örökösen részeg, a négy év alatt csak nagyon ritkán 
lehetett JOZANUL látni. Elmondása szerint utál 
másnapos lenni. /Ezért részeg inkább minden nap./ 
Hogy az italpénzét honnan szerzi be titok. Valaha 
híres gladiátor volt. Ennek a késdobálónak a 
kabalaembere a tetoválása miatt. (Egy oroszlán van 
felfestve a homlokára, és hogy miért lett Döglött 
Oroszlán a kocsmaneve? Csak rá kell nézni…) 

Hugh Alamala (24) 

Az ő fajtáját nevezik Orgyilkosnak. Sötét, 
komor tekintet, szúrós szemek. Kedvenc fegyvere /a 
tőrön kívül/ a mindig vele lévő dögje: egy hatalmas 
hastin. Kedvenc mondása: „Ha stin, ha nem, Ölj!”, 
általában be is jön neki… 

A Halál Napja Testvériség 

Fanatikus agitátorok. Korábbi nagy számuk 
igen megcsappant. A napi felszólaló nem szokta 
megérni a távozást, általában a felhergelt tömeg 
zsigereli ki őt. Tudni kell: versenyeznek, hogy ki éli 
túl a szónoklatokat. És hogy (a helyi törvények 
értelmében) csak az aznapi felszólalót szabad eltenni 
láb alól. Néhány igazán lehengerlő szónok már 
túlélte felszólalását, ők átmennek egy másik, előkelő 
fogadóba… 

Hunvan Azara Nyad (31) 

Félelf mestertolvaj, a helyi tolvajcéh 
kisfőnöke. Pénzért bármit megszerez, és információt 
is árul. Szinte mindent tud a kocsmában folyó 
beszélgetésekről kémei által. Sokszor merül 
beszélgetésbe. A „Szerinted jó helyen van az a rubin 
a zsebedben?” -től a „Nem kéne azt a nagyhatalmú 

ereklyét biztonságba helyezned?” -ig terjed 
dumája… 

Mérg Esvag Yok (48-50) 

Cseppet sem szimpatikus méregkeverö, 
akit folyton füt a méreg. /Csak meg ne 
kérdezzék, miért!/ Vigyázni kell vele! Itt szokta 
kipróbálni új felfedezéseit néhanapján… 

Miaran (16) 

A kis kurtizán sovány, de mégis szép 
testtel. Fiatal kora ellenére mesterszerető. Az 
egyik szoba az övé, már ha melóról van szó. 
Működési területét pénzzel /vagy egyéb 
szolgálattal/ váltja meg Rőtszakállútól. Tudni 
kell róla, hogy nevetséges összegekért 
dolgozik… 

Szolgáltatások 
1 szoba 1 éjszakára – 1ágyas – 8 r 
2ágyas – 10 r 
3ágyas – 15 r 
istálló – 5 r / éjszaka (abrak) 

Étel 

levesek – zöldség – 4 r 
hús – 6 r 
rák – 5 r 
hal – 4 r 
sültek – csirke – 15 r 
nyúl – 50 r 
disznó – 30 r 
hal – 25 r 
köretek – rizs – 10 r 
krumpli – 10 r 
zöldség – 15 r 
kenyér – 2 r (kb.1/2 kg) 
sajt – 4 r (kb.1/4 kg) 
sonka – 3 r (kb.1/4 kg) 
szalonna – 2 r (kb.1/4 kg) 
kolbász – 3 r (kb.1/4 kg) 
zöldség – 1r-1e 
hal – 2r 
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Ital 

bor – Edorli fehér – 12r/ü 
Haonwelli édes – 5e 
Gorviki fekete – 3e 
Foren – 2e /ereni/ 
sör – méz – 5r/korsó 
árpa – 4r 
komló – 5r 
gyömbér – 10r 
barna – 15r 
pálinka – syburri – 20r/pohár 
• pier – 25r 
• házi – 18r 
tej – 2r/csupor 
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