
 

 

 
 

Határátkelők Yneven 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Taba el Ibara 

A sivatag délnyugati 
karavánútjának 
határállomása. Kis forgalom 
és kis létszámú helyőrség 
jellemzi, vámot nem 
szednek, viszont rossz 
szemmel nézik, ha valaki 
nem költ el bazárjukban 
néhány ezüstöt. Az őrjáratok 
a környező 2-3 kilométeres 
körzetet figyelik, de ritkán 
 akad dolguk, mert senki sem meri 
megkockáztatni, hogy a sivatagban 
letérjen a kitaposott útról. 

Kráni hegység 

Igazi határátkelőkről 
nem beszélhetünk, alig 
néhány titkos alagút szeli át a 
hegységet, ahol Krán 
ügynökei és kereskedelmi 
szállítmányai átjuthatnak. 
Ezeken kívül néhány 
kilométerenként erődök 
állnak, melyek egyetlen 
feladata a határ őrizete, 
ennek megfelelően nagy 
létszámú és nagyon jól 
felszerelt helyőrséggel 
rendelkeznek, és katonáik 
között nem ritka a 
mágiahasználó sem. 
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Tiadlan 

 

 
 
Az ország délen Toronnal határos, ezért nagy 

feladatot jelent itt a határ őrzése. A hegyek között 
vezető utakon, egy egy szűkebb, meredekebb 
szakasz fölé épültek a tiadlani őrposztok, erődök. A 
tiadlani uralkodó jelentős bevételekhez jut a magas 
vámokból, melyek néha az áru értékének 10-15%-át 
is elérhetik. Csak árura vetnek ki adót, utazók gond 
nélkül átjuthatnak a határon. 

Sirenar szövetség 

 

 
 
Természetesen olyan hely is létezik, ahol az 

ország határát maga a természet őrzi. Így van ez a 
Sirenari erdőkkel is, melyek szinte hermetikusan 
lezárják az ország déli határvidékét a betolakodók 
elől. Itt átjutni még egy kalandozócsapatnak is 
majdnem lehetetlen feladat. 

Tarin hegység 

 

 
 
Hasonló a helyzet a törpék birodalmában, 

annak is nyugati határán, ahol szintén felesleges 
bármiféle határőrséget fenntartani, lévén, hogy 
áthatolhatatlan hegyek állnak az esetleges 
behatolók útjában. A karavánutak pedig előbb-
utóbb Tarin valamelyik hatalmas Kapujához 
érnek, ahol nem kerülhetik el a vámfizetést. 

Shadon 

 

 
 
A képen látható kerítés két földesúr 

birtokának határát jelzi. Ennek nem igazán van 
védelmi szerepe, mivel kb. fél méter magas, 
egyszerűen tájékoztatásul szolgál. Ugyanakkor 
a shadoni királyi városok kettős kapurendszere 
erős és jól védett határnak számít. Azért határ, 
mert, hasonlóan a tartományok határátkelőihez, 
sokan őrzik és vámot is szednek. 
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Niare 

 

 
 
A Keleti Birodalomról nagyon kevés 

információ áll rendelkezésre. Az azonban 
biztos, hogy határai a szárazföld felől 
áthatolhatatlanok, az ország csak a tenger 

felől közelíthető meg. A sziklahasadékokon 
keresztüljutó hajót niarei őrhajók fogják közre és 
kísérik a kikötőbe. 
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