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A Wier köztársaság

magunkat.) Lássuk végül is a bolhát:

Intro
Egy
debreceni
szerepjáték
versenyen (mely a gyenge szervezés
ellenére
is
élvezetesnek
tűnt
számunkra), a modul kitalálója egy
gonosz szívatást talált ki a varázslók
számára. (a szerepjáték pontozását
elősegítendő) Ez abból állt, hogy egy
isteni tekercs segítségével mágia
taszítóvá tette a kíváncsi karaktert, aki
esetleg fel merte olvasni a tekercset.
Sajna, a mi csapatunk - egy kis mágia
segítségével (miatt) -, teljes létszámban
részesült ebben a megtiszteltetésben…
Persze, innentől a mágiára épülő kaland
„megadta” magát nekünk. / Pl. elég volt
az élőhalott őrökhöz közel menni, es
azok maguktól elporladtak, a falidémon
úgy futott előlünk, mint a nyúl :)), A
kráni
fejvadászra meg ráfagyott a páncélja…))
stb. / Ezután a parti tagjai, nem tudván
mit kezdeni megmaradt fantáziájukkal,
ezt a dolgot eszeltek ki karaktereik
utóéletének: Államot alapítanak Shinda
Rahhel (Emerald karaktere) vezetésével
a wier számkivetettek számára. Szinten
a versenymodul „hibája” miatt a játék
végére egy elf kardművész is született,
szinten
deux
et
machina
következtében…
(Aranybogarak
voltunk…
Alkotmányt, törvényeket meg, politikai
környezetét stb. találtunk ki az
államnak. Mindenesetre jól lekötöttük

A Wier
Köztársaság
Helyzete
A Gályák Tengerének északi
részén fekvő állam a Tara Byr hg. és
az Ankada hg. között terül el.
Széltében, hosszában nem nagyobb
700 km-nél. Területét tekintve 285 000
km2, népessége 1 800 000 fő. A
lakosság 92 %- a őslakos (pyarroni),
7.9 % telepes, 0.1 %-a wier. Vallási
tekintetben az állam rendkívül
sokszínű, majdnem minden vallás
képviselteti magát, amely képes a
többivel a kompromisszumra. A
legelterjedtebb vallások a pyarroni
panteon 86 %, Ranagol hit 8 %,
Domvik hit 2 %, egyéb 4 %. Fővárosa,
Aethusa (ejtsd: Adaz) a Gályák
tengerének partján épült kereskedelmi
kikötőváros. Lakossága meghaladja
120 000 főt, melynek 56 %-a telepes
(67 200 fő), 42.5 % őslakos (51 000
fő), 1.5 % wier (1800 fő). A lakosság
79%-a (1 426e) kisebb falvakban és
varosokban
él.
A
Köztársaság
kereskedő ország.
A Köztársaság a térség legújabb
állama. Területén a délre menekült
kyrek alapítottak államot, mely
gyorsan felbomlott.
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Később a terület csatlakozott a Pyarroni
államszövetséghez, mely 3674-ben elvesztette
irányítását a terület fölött. Ettől kezdve a terület a
káosz homályába süllyedt. A világosságot 3688- ben
hozta el három homályos múltú kalandor, akik hat
év alatt felszámolták a feudális anarchiát.
3694-ben felszámolták a jobbágyságot, eltörölték a
rabszolgaságot, ezzel az őslakosság nagy részét
maguk melle állították. (megj: akinek nem tetszett,
az megnézhette magát…)
A Köztársaság államformáját tekintve rendi
köztáraság, melynek vezetője az állam 3690-es
megalakulása óta az elnök (Shinda Rahhel). Az
állam törvényei rendkívül szigorúak, melyeket a
helyi Slan iskolákban képzett kardművészek
tartatnak be. Az állam területén híres kardművész
iskola működik, ahol Yneven egyedülálló módon
elfeket is képesek megtanítani a Slan diszciplínákra.
Ezenkívül varázslóiskolák, papneveldék találhatók
nagy számban. A kormányzat jelentősen támogatja a
művészeteket és a tudomány terjesztését.
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Josarian (na honnan e név?:)): elf
kardművész (viva la Pistikék!). A rend
fenntartása a feladata. Ismeri a kyr pszit is.
Eredetileg varázsló volt a szakmája, csak
elátkoztak az istenének…
Bar de Motte: kitért Ranagol pap. Istene
elhagyta, így ő is elhagyta istenét. Most a
vallási kérdésekkel foglalkozik.
+ Vérengző Bardelot: Ranagol lovagja, a
csapat 4. tagja, ki annak ellenre, hogy istene
elfordult tőle, visszatért Kránba. A hűség
példaképe…Azóta semmi hír róla, de ki tudja
milyen szerepet fog betölteni a történelemben
később?
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A három elborult agyú kalandor

A cikk megjelent az LFG oldalon is
(1999.05.25.)

Shinda Rahhel: szegény egyfajta kísértetté vált
a verseny során. Akarata segítségével képes fizikai
megjelenésre. Egykor wier volt, innen származik a
wierek
iránti
elkötelezettsége.
(Igazából
majdhogynem isten, mivel elpusztítani nem lehet…)
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