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Catratan Transyl  

Elhíresedett boszorkánymesteri 
szekta Odassyn tartományában. 
Merészségük és rátartiságuk tetőfokán 
egy tagjuknak sikerült halálos mérget 
becsempésznie a császári audienciára, 
észak legtökéletesebbnek tartott 
méregfürkészei között. A vakmerő 
méregkeverő szándékának megfelelően 
a Császárnak ajánlotta a szekta 
készítményét. A szekta vezetőjét a 
mortor Imeprialisok végezték ki, de az 
általuk készített hullamérgek a 
leghíresebbek Toronban.  

Mindenki fél tőlük, sokak szerint 
engesztelhetetlen gyűlöletet éreznek az 
Ascens Morga rend tagjai ellen. 
Mindamellett sokan tudni vélik, hogy  
klán szimpatizál a Kobrákkal és 
rengeteg speciális mérget készítenek az 
elvetemült kígyók számára, cserébe 
bőséges pénzt és még bőségesebb 
információt kapnak a Toronban zajló 
eseményekről...  

Romlás Virágai  

A leghírhedtebb és éppen ezért a 
legtöbbet emlegetett boszorkányszekta 
egész Északon. Gyakorlatilag alig tudni 
róla bármiféle konkrétumot, de 
mindenki retteg tőlük. A Kárhozat 
Asszonyának, Orwellának a híveiből áll, 
tagjai (akárcsak minden más 
boszorkányszektánál) kizárólag nők 
lehetnek. 

Mindössze egy dolog biztos velük 
kapcsolatban. Jelen vannak Shulurban 
(Senki se tévessze össze őket az 
egyetlen nyilvános Shulurban épült 
Orwellánus szentély papnőivel!) és ezt 
nagyon is érezni, de lefülelni még 
sosem sikerült őket.  

Kobrák  

A Kobrák képezik egész Ynev 
talán leghatalmasabb és leginkább félt 
tolvajklánját. Bár a szervezet 
gyakorlatilag az egész kontinensre 
kiterjed vannak olyan területek, ahol 
elég gyengécske a hatalmuk, és 
vannak olyanok, ahol nagyon is erős, 
sőt, egyes helyeken ők képezik az 
egyetlen hatalmat. Nos, Toronban ez a 
dolog elég érdekesen alakul. Bár a 
szervezet nagyon erős itt és a 
befolyása is jelentős a birodalom 
jellegéből adódóan tucatnyi egyéb 
olyan hatalmi tényező van, ami fel 
tudja venni a versenyt a Kobrákkal, 
így a máshol kiskirályként élő 
kígyóknak itt igen nehéz dolguk van 
(bár a birodalom területén gyűjtött 
hasznuk is sokszorosa az egyéb 
területeken termelt profitnak). 

A Kobrák kapcsolatai és 
tevékenységi köre nagyon szerteágazó 
a Birodalomban. Szinte mindenben és 
mindenhol benne van a kezük, ennek 
köszönhetően sok a barátjuk és még 
több az ellenségük. Ami nagyon 
valószínű az az, hogy a felsőbb nemesi 
körökben is vannak tagjaik, és ez 
nagyon sokat jelent a klán számára.    
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Láncbarátok  

Egy rendkívül vidám társaság. Észak-Ynev 
egyik legismertebb rabszolgavadász és kereskedő 
klánja ez. Soraiban éppúgy találhatóak 
boszorkánymesterek mint tolvajok vagy egyszerű 
harcosok. Fő tevékenységi területek Toron, de 
rabszolgavadász osztagaik gyakran törnek át a 
szomszédok, a Dwyll Unió és Tiadlan területére, 
hogy onnan hozzanak friss árut. Tetemes 
embermennyiséget szállítanak Abasziszba is és 
viszont, gyakorlatilag bármilyen rabszolgát 
megszereznek rendelésre ha a kuncsaft 
pénzeserszénye elég vastag.  

Mellékjövedelemként a klán mérgek és 
ajzószerek forgalmazásával is foglalkozik, hatalmuk 
sokak szerint nagyobb mint a Kobráké a 
Birodalomban.  

Központjuk Grecchar városában van.  

Ikrek  

Toron gyűlölt ás rettegett fejvadászai, a 
messze földön híres Ikrek szektájának tagjai. Talán a 
legjobb fejvadászok egész Yneven. Az mindenesetre 
biztos, hogy mint bel-, mind külpolitikai 
csatározásokban gyakran meghatározó szerepük van 
az Ikreknek. Központjuk valahol az észak-keleten 
húzódó hegyek között van, aligha ismeri azt nem a 
klánhoz tartozó ember.  

Az Ikrek bár hivatalosan mindentől és 
mindenkitől függetlenek azért nagyon közel állnak a 
Birodalom Hatalmasaihoz, és éppen ezzel 
magyarázható, hogy olyan gyakran indulnak a 
fejvadászaik messze északra a korcs ellenség 
földjére, hogy ott a birodalom érdekeit szolgálva 
hőstettek ezreit hajtsák végre.  

Marsia Drosy  

Rewas városában székelő 
boszorkányszekta.  Híresek arról, hogy állítólag 
különleges mágikus befolyással bírnak 
bizonyos túlvilági teremtmények, leginkább 
démonok felett. Rewasban és a környékén 
nagyon nagy befolyással bírnak, a terület 
leghatalmasabb urai is tartanak tőlük és 
igyekeznek minél jobb viszonyt fenntartani a 
Marsia Drosy szektával. Mivel a speciális 
ismereteik nagyon hasznossá teszik őket a 
Nemesi Házak között folyó vitákban ezért 
gyakran keresik velük a kapcsolatot 
nagyhatalmú ősi házak is. Ez, és persze a szekta 
tagjaira egyébként is jellemző elbájoló 
megjelenés óriási hatalmat és befolyásos 
szövetségeseket biztosít nekik, ami feltétlenül a 
toroni árnyékpolitika egyik nagyhatalmává 
teszi a Marsia Drosy-t. 
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A cikk egy régi, azonosíthatatlan netes 
Toron kiegészítőben szerepelt, valószínűleg 
közeli a kapcsolata a M Listával. 

 
 

  

 
 

 


