
 

 

 
 

Fogadó a Mosolygó Mantikorhoz 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

…megasztá` ezitta egy fogadoja 
zegész világba`, ahun nem kö mingyá` a 
fegyverhö` kapni, ha anyázkódnak, mer` 
csak a tulajék beszégetnek…` 

Drom fia Rhun, a Korg / Az úr 
kikérte magának a `barbár` jelzőt, lévén 
világlátott ember./ 

 
Tulajdonosok: Salida Kirgaer, 

Gromir Taragon, Armen al Maridor, 
Tarquinius ?? 

A tulajdonba vétel időpontja: 
P.sz. 3692. Darton Terce, a Kacaj 
havának 9-ik napja 

Férőhelyek száma: 130 Szobák: 
60 Személyzet: 21 

Egyágyas szoba: 20 Kétágyas : 
20 Háromágyas: 10 Négyágyas: 10 

Egyéb helyiségek: Konyha, 
raktár, taverna, szauna, küzdőtér, pince, 
istálló, kocsiszín, udvar, liget 

Személyzet: 

Wulfgar: Főcsapos /48/ 

Kissé kopaszodó, harcsabajszú, 
tagbaszakadt, bőbeszédű fickó. Kis 
rásegítéssel bármit beszerez. Saját 
bevallása szerint predoci zsoldos volt a 
dúlás idején. Minden déli nyelvet beszél, 
a gorvikiaktól hányingere támad, s a 
magasságos Uwel szürke szakállát 
emlegeti. A tulajok távollétében ö viszi 
a boltot. 
 

Borred: Csapos /45/ 

Szöges ellentéte Wulfgarnak. 
Míg társa éjszaka, ő nappal 
csaposkodik. Alacsony, vékonyka 
férfi, teljesen kopasz, fura, vöröses 
arcszínnel és vizenyős, kék szemekkel. 
Shadoninak mondja magát, minden 
déli nyelvet beszél s el-boldogul 
gyengén az északiakkal is. Szinte 
állandóan cinikus, mindenről meg van 
a véleménye. Imád szivarozni, s utálja, 
ha kopasznak szólítják. 

Inasfiúk: Rik/18/, Domen/20/, 
Savlar/15/, Elgiss/15/ 

Elmer /36/: Az erőember 

Ereni származású zsoldos, aki 
még a herceg alatt is szolgált egy 
ideig. A zsoldos élettel felhagyva 
valami nyugodtabb munkát keresve 
lett verőember előbb erioni, majd hat 
városi fogadókban. Kissé ugyan 
kockafejű, de végletekig megbízható 
ember. Eléggé ütőképes, tekintve 
szekrénynyi méretét, s azt, hogy a 
nyitás után két héttel tönkreverte az 
abasziszi arénák tájékán eléggé 
hírhedett, Rhun névre hallgató korg 
izompacsirtát. /Ha valaki pszivel v. 
mágiával próbálkozik: a pajzsait egy 
dorani varázslómester húzta fel, mert 
egyszer megmentette az életét…/ 
Naponta cirka 1 órát alszik, a fogadó 
mellett lakik. 
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Deftor /51/: A főszakács 

Apró, minden kétséget kizáróan tősgyökeres 
pyarroni férfi. Az orránál csak 
a lelkesedése nagyobb. Mit is mondjunk… Tudja, 
amit tud. 

Farus /40/ 
Einar /32/ 
Lonnis /30/ szakácsok + 2 kukta, Millan /13/ 

és Rog /16/ 

Assul  /36/: Lovászmester 

Kissé kövérkés predoci, göndör, vörösesszőke 
hajjal, szakállal, bajusszal. 
Ló imádata szinte már elviselhetetlen, minden 
vendég lovára mondania kell 
valamit, legyen az dicsérő vagy lehordó jellegű. Bár 
egyszer már megverték ez utóbbi miatt. /Igen-igen. 
Rhun volt a tettes…/ 

2 lovászfiú, Nika /11/ és Tirram /15/ 
Lányok: Myra /erigow,25/, Sienna /?,2?/, 

Kalassia /shadon,24/, Mahtab /dzsad,24/ 
Táncosnő: Imiko /niarei,19/ 

Törzsvendégek 

Rhun:  

Már ismerjük… messziről ki lehet szúrni 
hatalmas, kétfejű csata- bárdjáról, s a 
hagymaszagról. /Kb. kéthavonta fordul elő, de akkor 
nagyon./ 

Merior Eliass /25/: 

Pimaszul jóképű erigowi bárd, minden 
hónapban 1-2 napot itt tölt. Ilyenkor vagy a kandalló 
előtt dalol egy üveg haonwelli óbor társaságában, 
vagy Myrával foglalja el magát. 

Urrius /33-35/: 

Hatalmas darab sempyeri Uwel-lovag. 
Kedvenc szórakozása a szereplés a küzdőtéren, 
valamint vérfagyasztó pillantások eregetése. 
(Komolyan súlyos alak, kb. 4-5 hetente jelenik meg 
itt, s akkor egy álló hétig itt tornyosul.) 

Tarik al-Liaf Zazed /26-27/: 

Félig dzsad, félig pyarroni mestertolvaj, 
aki – Elmer, a kidobó udvarias közbenjárásának 
hála – Ynevnek talán csak ebben a zugában 
nem lop. Pénzért bármit megszerez, de ha a 
városőrség egyszer itt leli… 

Larrus /48-50/: 

Bal lábára sánta alkimista és 
méregkeverő. /`Mert itt olyan kellemes a 
légkör…`/ 

Shioban cwa Daonam /30-32/ 

Folyton koszos s rongyos ruháiban is 
feltűnően gyönyörű yllinori Arel-papnő. 
Általában választottja, Kowran mellett 
mutatkozik. Roppant heves vérmérsékletű. /kb. 
havonta egyszer bukkan fel, kb. 3-4 napra/ 

Kowran lar Marenar/30-32/ 

Valószínűleg a déli városállamokból 
származó fegyverforgató. Akik ismerik, vallják, 
hogy igencsak rátermett vívó. Magas, szikár, s 
roppantul szűkszavú. 

Cyrrass ???/32-33/ 

Meglehetősen feltűnő, kopaszra borotvált 
fejű edorli mesterlövész. Általában kiereszti a 
hangját, mellyel talán csak az ominózus Rhuné 
vetekedhet erősségben és borízben. Ám ha 
valami egészen pontos munkára van szűkség, 
szinte azonnal kijózanodik, s valóban 
mestermunkát végez. Még valami: imád 
kockázni. És legtöbbször nyer. /Szinte mindig 
itt lófrál/ 

Elthoriel /elf/ 

A fogadó legritkábban látható vendége. Ö 
készítette a hely legtöbb fafara- gását, majd a 2 
heti munka után ezzel az ígérettel távozott: 
Egyszer majd visszanézek… 
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Assar ar Taurin /40-45/ 

Pyarroni származású lovag, kedvenc 
időtöltése egy sarokasztalhoz félrevonulva 
verseket farigcsálni, s ha éppen nem ezt 
teszi, akkor vagy egy termetes 
vaddisznósültet csócsál, vagy a lovagi 
erények szerint szépasszonyokat szeret és 
gyengéket gyámolít. /Ez utóbbi nagyobb 
verekedések alkalmával abban merül ki, 
hogy segít Elmernek levakarni mindenféle 
vérző orrú alakokról Rhunt./ 

Rasvir atya /55-60/ 

Meglehetősen sötét világlátású pap, s 
ezen nem is kell csodálkozni, ha az ember 
tudja, hogy istene, Domvik vagy húsz éve 
kitagadta kegyeiből. Azóta mondhatni nem 
praktizál, s szinte mindig pálinkát vedelve 
osztja meg a világgal bölcsességeit. /Ezt kb. 
fél percig el is lehet viselni./ 

Kőarcú Ymrag 

Saját elmondása szerint hergoli 
származású bérgyilkos. Ennél többet nem 
igen lehet tudni róla, szinte alig beszél, és 
akkor is csak félszavakban. /A név itt ragadt 
rá./ Minden bizonnyal mestermunkát végez, 
legalábbis az ügyfelek eddig nem emeltek 
panaszt… 

Tiara/11/ 

a kis tolvajlány /és 
propagandaember/… 

Szolgáltatások 
1 szoba 1 éjszakára – 1ágyas – 10 r 
2ágyas – 15 r 
3ágyas – 20 r 
4ágyas – 25 r 
istálló – 5 r / éjszaka (abrak, 

csutakolás) 
fürdő – 5 r (fürdőolajokkal, ha kell, 

forró vízzel, 5 percen belül) 
szauna – 20 r (minden 

hozzátartozóval) 

lányok – 2 e / éjszaka 
kirurgus – 1 a / kiszállás + 1-5 a/fő (5 percen 

belül) 
(A neve Navroim, herbalista, seborvos, 

csontkovács) 
bérvarázsló – a munka jellegétől függ (30 

percen belül) 
alkimista, 
méregtudor – a munka jellegétől függ (1-10 

percen belül) 
pap – a paptól függ (10 percen belül) 
általában Ilvion atya, a vén Kyel-pap 

Étel 

levesek – zöldség – 4 r 
hús – 6 r 
gyümölcs – 5 r 
hal – 4 r 
gazdag – 25 r 
fácán – 30 r 
sültek – csirke – 15 r 
kacsa – 20 r 
fürj v. fácán – 75 r 
nyúl – 50 r 
disznó – 30 r 
vadkan – 80 r 
borjú – 60 r 
marha – 40 r 
őz – 1 e 
szarvas – 1 e 
Homár!!! – 2 e 
Hal – 25 r 
köretek – rizs – 10 r 
krumpli – 10 r 
tészta – 5 r 
zöldség – 15 r 
mártások – édes, csípős, savanyú – 20 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) 
hideg máj- 3 r (kb.1/5 kg) 
zöldség – 1r-1a 
gyümölcs – 1r-1a 
vaj – 1r 
hal – 2r 
fűszerek – 5r-1a 
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Ital 

bor – Selinari vörös – 15r/ü 
Edorli fehér – 10r/ü 
Haonwelli édes – 5e/ü 
Predoci óbor – 1fürtös – 2e/ü 

• 2 – 5e 
• 3 – 1a 
• 4 – 5a 
• 5 – 20a 

Gorviki fekete – 3e/ü 
Shadal – 8e/ü 
sör – méhsör – 5r/korsó 
árpa – 4r 
erigowi – 35r 
barna – 15r 
fekete pier – 50r 
pálinka – cyrras – 25r/pohár /shadoni/ 

• toroni – 1e 

• syburri – 20r 
• pier – 25r 

likőrök – 30r-5e/pohár 
feketeleves – 1a/csésze 
tea – 25 r – 1a/csésze 
tej – 2r/csupor 
 

 
 

1999.05.18.  
Szerző: Gabe Kyle Reese 

Forrás: LFG.hu 
Szerkesztette: Magyar Gergely 
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