
 

 

 
 

Fogadók leírása 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Írjunk fogadókat, azaz név- 
specialitás- a név eredete- a fogadó 
elhelyezkedése… A leírás ne haladja 
meg a 6 mondatot, lássuk, ki mit tud 
belezsúfolni… :-)) 

Kornél 

Egy régi kalandból származó 
Kráni fogadó:  

A düledező kocsma a város 
nyugati szélén van a szegénynegyed 
határán. Az épület sárból és deszkákból 
épült, ajtaja rozoga tákolmány, korhadt 
deszkákból, felette cégtáblaként egy 
málladozó fatábla, rajta girbegurba 
felirat: „Kocsma a lepráshoz”. A 
deszkacégér egy rozsdás láncon 
himbálódzik, az írást már félig leáztatta 
róla az eső. A kocsma előtt áll egy 
jókora vadgesztenyefa, ez mellet pedig 
egy esővízzel teli vályú. A kocsma 
tökéletesen illik a környezetébe, 
mindenfelé rothadó zsuppfedéllel 
borított, alacsony sárviskók láthatók. A 
kocsma belülről még szörnyűbb, mint 
bárki gondolta volna. Az apró asztalok 
körül üldögélő részeg orkok és emberek 
feje körül bűzös dohányfüst kering, 
savanyú hányásszag a levegőben, saját 
szennyükben fekvő félholt részegek az 
asztalok alatt. A világítást egyetlen 
olajlámpás szolgáltatja, ennek fényében 
látható, hogy a fő foglalatosság a 
kártyázás, kockázás és egyéb 
ordítozásba, veszekedésbe hajló játék.  
 

A kocsmáros egy félszemű és 
púpos, kopaszodó nőszemély, 
hatalmas emlőkkel, szépen fejlődő 
bajusszal, irgalmatlanul koszos 
kötényben. Csakis a kráni nyelvet érti, 
azt is szinte érthetetlen tájszólással. Ha 
a csapat rendelni szeretne valamit, 
akkor a kocsmáros asszonyság 
gurgulázó hangon elmondja, hogy van 
neki ócska bora, ork pálinkája és ork 
söre. Emberek számára ezek alig, vagy 
csak igen nehezen fogyasztható italok.  

Rat^HSI 

Mogorva Csaj 
Erion fogadónegyedének 

peremen, szinte egy Ellana templom 
tőszomszédságában álló fogadó, amely 
nem tekint ugyan vissza nagy múltra, 
de elég hamar elhíresült a kalandozó, 
utazó népek körében, bár a 
névválasztás tekintetében nem sokan 
tudnak információval szolgálni. 
Állítólag egy renegát gon corga 
tulajdonában van a hely (azt is 
rebesgetik, hogy  

Toril Wendorn-nak hívjak az 
illetőt), de különösebben nem érdekli a 
betérőket a dolog, ha jó szállást es jó 
szórakozási lehetőségeket kapnak. 
Esténként egy (néha több) énekes 
szórakoztatja az egybegyűlteket a 
kocsma-részben, ahol 40-45 ember fér 
el kényelmesen, a strapabíró, erős 
bútorok között, míg az első emeleten 8 
szoba fogadja a szállást keresőket, a 3. 
szint pedig a tulajdonos magánterülete.  
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Évente több alkalommal versenyeket hirdet a 
fogadó, ahol a kalandorok összemerhetik késdobáló, 
sörivó, birkózó es egyéb tudományukat, 
természetesen nevezési díj ellenében, ami értékes 
nyeremények reményével kecsegtet. Olyan hely ez, 
ahova érdemes betérni a kalandornak, mert sokszor 
találkoznak itt különböző érdekek és sokszor 
köttetnek jó egyességek. 

 
Jeagar 

Név: Zsibbadt Egér fogadó 
A fogadó eléggé furcsa helyen van: 

megtálalható Yneven (Hat Varosban), a Sötétség 
Világán (Valami Esztergom nevű helyen), Night 
City-ben, Barsaive-en (eddig meg ismeretlen 
helyen), Abrysson es a legtöbb ismert és ismeretlen 
világon. Azt mondjak, alapítója (Sharhee Delan, egy 
magányos, ám felsőbb hatalmaknak parancsoló 
Magus) rátalált a síkok közötti kulcsra, s minden 
síkon megkereste saját alteregóját, es az ő 
segítségükkel építi fel az újabb es újabb fogadókat - 
állítólag ez a keresés meg korántsem ért véget. Az 
biztos, hogy néha igen furcsa es szokatlan, addig 
sosem látott étkeket és italokat szolgálnak fel 
időnként, bár meg senkinek sem sikerült kideríteni 
ezek származási helyet. Mendemondák keringnek 
továbbá a pince alatt húzódó kazamatarendszerről, 
amely állítólag kiterjedt Kapuhálózatot tart fenn a 
többi síkokkal, de e folyósokra meg a legjobb törpe 
bányászoknak (melyfúró szakembereknek, 
okkultistáknak, szellemirtóknak és -idézőknek, stb.) 
sem sikerült ráakadni. Furcsa szokáskent a fogadó 
vezetője (mindenhol a megfelelő) különös próbának 
veti alá némely vendéget, ilyenkor almaikat 
befolyásolva és figyelve fürkészi ki szándékaikat, 
jellemüket - azt mondjak, akik átmennek  a próbán, 
többé nem kell, hogy fizessenek. Azok, akik már 
megkíséreltek megfelelni a Próbának, mélyen 
hallgatnak. 

Edem 

Joe kocsmája. (Eat at Joe`s :-). 
Egy szigetcsoport/mocsár/aszteroidaövezet 

középen van, par nagyobb hajóroncsból 
összetákolva, úszik, meglehetős népességgel. 
Orgazda, kereskedő, csempésztanya (ne feledjük, 
bármivel kereskedsz is, az valahol tiltott árú!). Senki 

nem tudja ki is (volt) Joe… Meg a – 
jelentősnek mondható számban itt lévő – titkos 
ügynökök sem. 

KLM 

A vidám varjú 
Északon, három kalandozó által alapított 

városban, Triallyában /nem röhög!/ található, 
egy kocsmai balhéiról elhíresült paplovag, 
nevezetesen Galeador con Darksheer alapította, 
és tartotta fenn. A fogadó egyben a városban 
állomásozó paplovag-század kantinja is, ebből 
következően vendégköre meglehetősen 
homogén. /Hosszú hajú alakok dévaj mosollyal, 
általában ittasan/ Nem nyereséges fogadó, az 
amortizáció elviszi a haszon nagy részét, 

általában csak a komolyabb 
torokmetszők, hegyi rablók választják a 
városban lévő másik, csendesebb fogadó 
helyett. A fogadós egy Manella nevű 20 
esztendős hölgy, akit a város fiatal korában 
fogadott be, egy kalandos szabadító akció után. 
/Szépség:18, Int:16/ Ért a birtokügyekhez, 
megvan a magához való esze, és a paplovagok 
jóindulatát élvezi. /rossz az, aki rosszra gondol/ 
Aki bemerészkedik, és elnyeri a lovagok 
bizalmát, sok történetet 

hallhat hadviselésről, vallásról, és talán 
némi taktikai tudomány is ráragad, mivel 
tapasztalt paplovagokról van szó. Kényelmesen 
elfér benn 75-80 ember, éjszakára megszállhat 
25. A berendezés inkább spártai jellegű, erős, 
nehezen mozdítható székekkel, asztalokkal. 

Biztos rév 
Abaszisz partján található kocsma, 

hatalmas szkogg-modell cégérrel. Tengeri 
étkek, szinte állandósult füst, 25-30 férőhely. 
Nevezetes alkalom minden évben, amikor 
Brohur kapitány visszatér tavaszi portyájáról, 
és 4-5 nap alatt elkölt itt 20-25 aranyat. 
Ilyenkor mindennapos a grogivó-verseny, a 
szkander bajnokság, a félkezes öklözés és még 
minden más eszetlen fogadás, amivel az 
odagyűlt szélhámosok megpróbálják 
megfosztani Brohur kapitányt nehezen 
összerabolt jövedelmétől. Ilyenkor ugyanis 
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leheletnyivel engedékenyebb hangulatban 
van, mint az év többi részében. 

Keringő  
Warvik tartománybeli fogadó, főként 

siedonok látogatják. Előkelő kurtizánok, 
jellegzetes gorviki zene, a bejárattól jobbra 
egy céldobó tábla áll, egy emberi alakot 
formál, néhol mélybarna foltok éktelenítik. 
Az a szerencsés, aki három kupa bor után 
sikeresen leválaszt a kikötözött hosszú hajú 
célszemélyről egy fürtöt, két ezüstöt kap. 
Balra a szabad ég alatt lévő párbajkör 
található, a fogadó biztonságát öt álruhás 
corga biztosítja. 

Csoboz Zoltán  

Ezüst Pegazushoz címzett 
fogadó 

A fogadó Erigow gazdag negyedében 
díszíti Ynevet egy míves épületben. A 
nemes vendégeket a fogadó cégére egy 
ezüst pegazus szobor fogadja a díszes 
márványpadlós teremben. A terem 
berendezése is ehhez méltó, hisz abban 
ízlésesen faragott tölgyfa bútorok és 
kristálycsillárok emelik a helyiség fényét. A 
fogadó specialitása az, hogy az értő 
vendégeknek Ynev legízletesebb borait 
szolgálják fel az általuk fogyasztott eledelek 
melle. Mindezek után érthető, hogy miért itt 
rendezik meg baljaikat azok a nemesek kik 
nem bírnak egy saját palotával a varosban. 

Wistan 

Arany-fáklya fogadó 
A kocsma Erion fogadónegyedének kerületen 

tálalható. Hírhedtséget a bennfolyó 
szerencsejátékról, és az itt nyert es vesztett 
összegekről kapta. Nem rég egy olyan szóbeszéd is 
elterjedt, hogy a fogadó tulajdonosa birtokában van 
olyan tudományoknak, melyek segítségével az 
emberekbe ülteti a szerencsejáték szenvedélyét. Így 
egyre több ember ül egész nap a füstös pincehelység 
alján, es játsza el addigi megkuporgatott pénzét. 
Egyszer egy Kyel inkvizítor megpróbálta kifüstölni 
a szerencsebarlangot, de a nyomozás 
megkezdessenek másnapján holtan találtak agyában. 
Egyesek szerint rémálmába halt bele. A fogadó tehát 
tovább működik es egyre többen hagyjak ott 
pénzüket a kispolgárság közül. 

Üdv M.Sz. 
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