
RU-SHENNON
Mogorva Chei által 3610ben alapított Ru-Shennon, Yllinor gyöngyszeme a különböző kultúrák
olvasztótégelye, különös kettősség egyvelege: a mai napig felismerhető arcán az eredeti telepesek
egyszerű kézjegye, amelyhez az évek során adódott a betelepülő népek sokszínű sajátossága. Talán az
egyetlen olyan város Yneven, ahol nem ritka látvány egy nomád stílusú sátor “szomszédságában” egy
fára felhúzott elf épület. A város korai éveiben jobban jellemző volt a kultúrák saját negyedekbe
vonulása, ám azok között a határok gyorsan elhalványultak, és a különböző területek sajátosságai úgy
ömlöttek egymásba, mint a palettán egymást ölelő festékek, új, izgalmas árnyalatokat alkotva.
A város változatossága sosem volt teljesen békés, a kavalkáddal együtt jár a vérmérséklet
változékonysága is, ugyanakkor Chei karizmatikus vezetése és személyisége nem csak együtt tartotta,
de néppé kovácsolta a zászlaja alá, és országába, városába gyülekezőket.
A magukkal hozott hagyományok határozták meg később a város vérkeringését, amely Dél-Ynev egyik
legjelentősebb csomópontjává, és egyedi gyöngyszemévé tette Ru-Shennont.

ÉPÍTÉSZET, TIPOGRÁFIA, DEMOGRÁFIA
A várost két fal veszi körül: külső kőfal és a belső cölöpfal; három nagy kapuval: keleten az
Awakad-hágó felé egy nagyobb kapu nyílik, amelyet állatok hajtására is használtak, északon Yltorian

felé, és dél-nyugaton Fiirbolain felé.

A két fal között elterülő részen főként egyszerű sátrak,
karámok, néhol jurták és fa épületek összetoldásából
alkotott építmények találhatóak, amelyek célja, hogy
egyszerű pihenőhelyet nyújtsanak a pásztoroknak és a
lábasjószágoknak.

Ezen a területen vonul át a Suese folyó, emellett itt
található a város Arel szentélye is, az északi kapu
melletti ligetben, ezen a részen telepedett le sok elf is,
aki Yllinort választotta hazájának.
Az északi és a déli kapu egyben hajózsilip is, ami vízi
szállításra és kereskedésre ad lehetőséget.

A belső város már más képet mutat, itt különböző kultúrák építészeti jegyeit lehet felismerni, keverednek
itt a kő- és fa épületek, jurták, az Ilanori stílusú motívumok a déli nomád törzsek kézjegyei, ugyanakkor
nem ritka látvány egy-egy pyarroni kézművesház, sőt, ibarai kereskedőház is található.
A város múltja és jelene sok mindenben nyomon érhető, de talán a legjellemzőbb mindezek közül a jurta
és fa vagy kőépületek összeolvadása. A helyiek nem bontották el a sátraikat sok esetben, hanem
szimplán megtoldották azokat fából, vagy kőből emelt épületrészekkel, és sok éven keresztül alakították
őket, olykor új házrészekkel is, így az épületek azt a benyomást keltik, mintha élnének, és növény
módjára hódítanának új területeket.
A város más részein egyértelműen nyomon követhető a gondos tervezés, dekadens nemesi házak,
terek, ligetek váltják egymást, nem ritkák a magas épületek sem, amik között olykor magashidakat
emeltek a könnyebb átjárás, vagy éppen a városvédelem érdekében. A város viszonylagos gazdagsága
és szabadossága felismerhetö ezen területek építészetében, némelyik épületen felismerhető a törpe
szakértelem nyoma is.
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A város lakói túlnyomóan ilanoriak, illetve helyi nomád törzsek és tarranok leszármazottai, de jelentős a
város elf népessége is, akadnak keleti barbárok, pyarroniak, törtpék, de kis mennyiségben szinte minden
nép képviselteti magát, főleg a helyben igen gyakran megforduló kalandozóknak köszönhetően.
A városban található egy térkapu Új-Pyarron felé.

A város jelentős bevételhez jut a kereskedés, állattartás révén, ugyanakkor a helyben megszálló
kalandozókra is nyilvánvalóan jelentős “ipar” települt fogadók, szórakozóhelyek, iskolák és mesterek
képében.

A városban Arel hite az általános, Arel szentélye a Külső Városkörben található az Arel Ligetben,
ugyanakkor Pyarroni hit teljes mértékben elfogadott, akárcsak az Elf kalahorák tisztelete.
A helyi értelmiséget az Aranysas varázslóiskola képviseli, a hitvilág résztvevői mellett.

A város viszonylag nagy népességgel rendelkezik, amelyhez hozzáadódik a helyi katonaság is.
(Bővebben a katonaságról a Hadi erők részben)

VALLÀS, KULTÚRA ÉS HAGYOMÁNYOK

A városban megfér egymás mellet sok kultúrkör és sok vallás,
ugyanakkor Arel hite a legjellemzőbb, így a neki szánt ünnepek is
mérvadóbbak a többinél. A negyedekben sok más nép is él, akik
magukkal hozták kultúrájuk legjavát, így ha valaki szerencsés, akár
bele is futhat egy kis helyi fesztiválba vagy ünneplésbe.
A Ru-Shennonban élők számára ez teljesen normális, így ritka az
összetűzés, de az sem meglepő, ha néhanapján a hevesebb
duhajkodás származás-ügyi nézeteltérésbe fullad, amit később a
városörségnek kell feloszlatnia, ámde bizonyos negyedeknek -
ahogy a helyiek tartják - pont ez adja meg a sava borsát.
A várost egyfajta szabadosság érzése lengi át, amely némelyeknek
akár az immoralitás határát is súrolhatja.

A városban 4 nagy ünnep van, amit az egész város ünnepel:
1. Aratás Ünnepe: nyár végéhez kötődő, a gabona betakarításával kapcsolatos ünnep. Noha

pontos eseményeit az adott év termésének érése határozza meg, az ünnepet általában Krad
negyedik, felemelkedők havának 17 napjának kettős holdmutatkozásától kezdik, és egy hétig
tart.

2. Győztes Csaták Ünnepe: Arel kvartjának negyedik, holdak és vándorok havában ülik meg, bár a
kontinens minden táján más és más alkalomra vonatkoztatják. Pontos ideje Arel negyedik,
holdak és vándorok havának utolsó, 20. napja. Ez az egyetlen olyan ünnep, melynek Ynev kyr
hitű régiójában nincs megfelelője; a fáma szerint, Yllinor királya, Mogorva Chei óhajára
kanonizálták Pyarronban. A kalandozó-uralkodó új hazát talált népe azon fegyverforgatóinak
állított így örök emléket, akik a száz csata útján hulltak el.

3. A Vándor Búcsúja: Siennan LaTrien yllinori elfhez kötődő megemlékezés, amelynek folyamán az
elfek rendeznek ünnepséget, amire a város más részeiről is sokan elmennek. Siennan a
legendák szerint elveszett Vándor fiait keresve tűnt el nyomtalanul.

4. Nemzetségek Ünnepe: A város vezető családjainak színes felvonulása a városban. A város az
ünnepek alatt több vásárral, baráti és vérre menő versenyekkel, megmérettetéssel vonzza a
Ru-Shennonba látogatókat.
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A helyi divat leginkább a célszerűségre helyez nagy hangsúlyt, ugyanakkor extravagánsabb ruhák sem
ritkák azok körében, akik a Szerencsevadász negyedben dolgoznak, vagy éppen a tehetősebbek közé
tartoznak. A többség azonban kedveli az egyszerű, állat hajtáshoz, fegyverforgatáshoz megfelelő
ruházatot, a helyi ruhakereskedők is inkább erre koncentrálnak portékáik összeállításánál.

A kereskedelmi szempontból aktív a város, és nem lehetetlen külhoni divatcikkekhez, vagy éppen
élelmiszerekhez, füszerekhez jutni, szinte minden megtalálható, de nem kizárt, hogy megkérik az árát.
A városban működik egy bazár is a Kereskedő negyedben, ami minden héten kétszer kerül
megrendezésre, a Suese folyó dokkjában.

A helyi fogadók leginkabb a helyben termesztett alapanyagokból kínálnak ételek és italokat, a
legkedveltebb mind közül a “sólyomasszony”, ami a helyi szőlőből készült kiváló minőségű fehérbor.

MINDENNAPI ÉLET

Közbizonság
Fenntartása a testőrezred parancsnokának fennhatósága alá tartozik, a város nem rendelkezik nagy és
önálló börtön épülettel, a foglyokat a barakkokban tartják tárgyalásig, avagy kisebb bűncselekmények
esetén az eljáró őrség szabja ki a büntetést helyben (nem járnak el olyan esetben, ha a büntetés
bármelyik félnek fizikális vagy anyagi negatívumot okozna, de eljárhatnak viták, kocsmai verekedések,
kis értékű tolvajlások esetén. A Fellegvárban a testőrezrednek lehetősége van helyben elbírálni
komolyabb cselekményeket is, ha úgy ítélik, hogy az események a vezetöség, vagy a király biztonságát
veszélyeztetik.
Állandó járőrség a kereskedő és szerencsevadász negyedben van, a Fellegvár negyedben a testőrezred
tölti be ugyanezt a szerepet. Az állandó járőrség minden órában 4 fős csoportot jelent, akik körbejárnak

a területen. Ünnepségek és fesztiválok esetén a járőrség
számát és gyakoriságát is növelik, ezt azonban az ünnep
elött döntik el az alapján, hogy mire számítanak, illetve
van-e magasabb befolyású látogató.
Alapvetően a közbiztonság jó, ami a járőrség mellett a
helyben található hadi erőknek is köszönhető, bár akadnak
kevésbé biztonságos területek, például az Alsóváros
bizonyos részei, vagy a Szerencsejátékos negyed sikátorai.

Mágikus védelem
Csak a Fellegvár környékén és az Aranysas toronyban és
az Arkhániában található, a város többi része nem védett.

Gazdaság
A város egyik legnagyobb bevételi forrása a hadakozás és
az ide látogató kalandozók ellátása.
Nyilvánvalóan a környék egyben vonzza és taszítja is
bevándorlókat: Chei politikája egyértelmű pozitívum, ami
sokaknak nem csak elegendő, hanem döntő érv,
ugyanakkor Krán közelsége másoknak elrettentő lehet.
A város azonban aligha nevezhető szegénynek, az itt élök
viszonylagos jólétet élvezhetnek, ami a kézművességnek, a

hadi szakértelemnek és a rájuk épülő helyi iskoláknak, valamint a szerencsevadász iparágaknak
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köszönhető. A város élvezi a különböző kultúrák befolyását, és legjavát, mindenkinek tartogat valamit. A
gazdagság kihatott az építkezésre is, főleg a belső negyedek környékén.

Közigazgatás
A várost a Királyi Tanács igazgatja, tagjai:

- Király (vagy megbízott örököse),
- a négy nagy nemzetség egy-egy képviselője,
- Elfváros megbízottja,
- Arel helyi Főpapja,
- testőrezred vezetője,
- a Barakkok kapitánya,
- az Aranysas torony nagyfönöke
- Szélhozók vezetöje

Döntéseik a város főbb kérdéseire terjednek ki, a kisebb helyi ügyekben a negyedek szabad kezet
kapnak, illetőleg a Királyi Tanács éves szinten adót szab ki rájuk, és a beszedett adókból újraeloszt, ha
szükséges (például természeti károk helyrehozatalára, felújításokra, fejlesztésekre, stb).
A Tanács szabja meg a város alapvető működésének a kereteit is, habár a részleteket a negyedek
vezetésére bizza. Például megszabja, hogy az egyes negyedekben mi a minimum és maximum adó
értéke, amely határok között a negyed vezetősége szabadon dönthet, de attól se fentebb se lentebb
nem szabhat ki adót vagy más pénzbeli kötelezettséget.

A Negyedek Tanácsa: Beletartozik egy vagy akár több Királyi Tanács tag, ugyanakkor politikai, vagy
gazdasági erejük folytán kaptak helyet. Fontos kiemelni, hogy a belső negyedekben, kivéve a
Fellegvárban, a tanács tagság megvásárolható, személyenként egy évre (csak és kizárólag egy évre, ha
ezzel élt már valaki, soha többé ilyen módon nem kerülhet be újra), habár az ár igen magas, és
Ru-Shennon története során nem sokan voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel.
A Negyed Tanácsa dönt a helyi adó kereteiről, amelyet szedhet a negyed érdekében, és amit annak
fenntartására, és közigazgatására kell fordítania, illetőleg adóznia a Királyi Tanács felé.
A Tanács látja el a nagyobb bűncselekmények elbírálását is.
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TÉRKÉP

Készítette: Andoron



NEGYEDEK ÉS ÉPÜLETEK
KÜLSÔ ÍV
ELFVÁROS ÉS SASFÉSZEK

Elfek területe a Rotunda északi részén, az északi kaputól nyugatra
eső területen, az Arel Liget melletti erdőben.

Sasfészek az elf íjászok, Sasok és az elit alakulat, a Sasszárny
szállása, valamint a Sasok iskola székhelye.
A területet nem veszi körül fal, ugyanakkor természetes határként sűrű
növényzet határolja.
A terület teljes erdőség, amelynek jellemző épület típusa a fák
koronájába épített, könnyű faszerkezetes ház.
Az elfek nem ellenségesek, és sokan közülük a városban élnek,
ugyanakkor ritka mégis, hogy olyanok látogatnának a város ezen
részébe, akiknek nincs kifejezetten dolguk itt.
A terület egy ivónak is otthont ad, amelynek neve: Vándor Ando’ron.

Vezetö: Elfváros Megbizottja - Dhane Lumminne (Nö)

Föbb épületek

Sasfészek
A Sasok íjásziskola épülete és a Sasszárny elit egység
főhadiszállása, az egyik legmagasabb és legöregebb fára építették -
amely fát kifejezetten erre a célra ültettek, és növesztettek mágikus
segítséggel, oldalán most is láthatóak az erre a célra alkotott rúnák.
Az építmény légies, több szinten követi a fa vonalát, alsó szinten
raktárok, és a föteren, fentebb a szinteken lakosztalyok a
vezetőknek és magas rangú tagoknak, akik kiérdemelték, hogy
helyet kapjanak a Sasfészken. A mellette lévő fákon és területen
gyakorlót alakítottak ki, amely leginkább akadálypályára hasonlít.

Vándor Ando´ron
Elfváros egyetlen és a helyiek által
kedvelt fogadója, amely 6 lakosztálynak
ad helyet, és egy nagyobb ivó

területnek. Annak ellenére, hogy főleg elfek jönnek ide inni, nem feltétlen
mondható visszafogott helynek, habár aki verekedést keres, az rossz helyen
jár itt. Aki viszont kedveli a könnyű ételeket, kellemes édes bort, és
hangulatos dallamokat, az nem fog csalódni.
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Arel liget
Az Elfváros és az északi kapu közötti terület ad otthont a
ligetnek és az ott elhelyezkedő szentélynek.
A szentély egyszerü, és Arel tiszteletének megfelelően
kialakított, se papság, se más építmény nem áll körülötte.

BARAKKOK

(Sólymok és Kopjás Farkasok főhadiszállás, Medvék)
Istállók és szállás, kovácsműhelyek, gyakorló terület a
lovasok számára. Viszonylag nagy területen helyezkedik el,
van egy saját fogadója is, a Dalos Lovas, ami hírhedt a
katonák és a lovasok között.
Ezen a területen van a Sólymok, Farkasok és Medvék
iskola székhelyei is.

Vezetö: Barakkok Kapitánya - Dethar Muldathor (férfi)

Föbb épületek

Dalos Lovas
A fogadó inkább nevezhető munka vagy
csata utáni búfelejtőnek, egy olyan hely,
ahova vagy azért tér be bárki, mert vagy
bajt keres, vagy azt akarja elfelejteni.
Napközben inkább az állatokkal foglalkozók
ebédelö helye, estére sokkal hangosabb és
színesebb társaság kedvelt
szórakozóhelye, ahol - tartják a helyiek - ha
az ember egy jó kis verekedésre vágyik,
viszonylag könnyen megkaphatja azt, és
mivel a katonaság területéhez tartozik,
legfeljebb csak attól kell félnie, hogy akibe
beleköt, az keményebb ellenfél lesz, mint
amire számított, az őrség aligha venné el a
jogot vagy éppen az örömöt a Sólymoktól,
Farkasoktól vagy éppen a Medvéktől, hogy
pont az felség területükön avatkozzanak
bármibe is.
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Ráadásul, a Dalos Lovas szakácsnöje köztudottan az egyik legjobb az egész városban.
A helyiség meglepöen hívogató, bár nem túl puccos, es inkább a használhatóságra,

mintsem a szépségre törekedtek azok, akik emelték. Ennek ellenére egészen kellemes, és tiszta
hely. Rendelkezik négy lakosztállyal, bár az ivó rész a nagyobb, ami képes befogadni nagyobb
tömeget is.

Harci iskolák székhelyei
Sólyom, Medve, Farkas található itt, része a Barakkoknak, mindegyiknek külön gyakorló

területe van.

KARÁMOK ÉS ÁLLATARTÓK JURTÁI
A Barakkok mellett helyezkedik el a keleti kapu mentén, jurták, sátrak, egyszerű

faépületek találhatóak itt, karámokkal és istállókkal együtt.

MAGASLES
(Kémlelők főhadiszállás): az északi belső kapu mellett, a kőfal
részeként kialakított épület ami a Kémlelőknek ad otthont,
ugyanakkor ez az egyszerű látogatók, avagy lakók számára nem
világos. Kívülről az épület a fal részének látszik, illetve őrhelynek.

Vezető: Nadhur (férfi)

TEMETŐDOMBOK
Város déli kapuja mellett helyezkedik el, viszonylag kis területen.

Vezető: Archus Mendevor (férfi)
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BELSŐ VÁROS
SZERENCSEVADÁSZ NEGYED

A terület színes kavalkádjáról, bordélyházairól és
azok készséges lányairól, és játékos lebujairól híres, és
ugyanannyira hírhedt is. A negyed az yllinori
származású Medhir Nemzetség fennhatósága alá
tartozik.

A város legendái szerint, az első Medhir házfö
nagy támogatója volt a kalandozóknak,
szerencsevadászoknak, csepűrágónak, úgy tartják,
maga is közéjük tartozott egykoron, így a vonzalom nem
volt meglepő. A város alapításakor, mikor megkapta a
negyed vezetője és pártfogója címet, úgy döntött, a
negyedben kiemelt helyet biztosít számukra.

Később a negyed híres lett a fogadóiról, a
nyüzsgő éjszakai életéröl, bordélyházairól, és a
szerencse-barlangokról.

Mondható, messze áll mindennemű moralitás mindezen kategóriáktól, de Medhirnek fontos volt
az is, hogy a negyed ne süllyedjen a közönségesség szintjére, ezért a negyednek kiemelt járőr
szolgálata van, és a Medhir család mindig keres védelmi feladatokra kalandozókat. Az erőfeszítések
ellenére sajnos a negyednek még így is - jogosan - rosszabb híre van, ami a biztonságot illeti. A helyiek
szerint könnyű eltünni egy sikátorban, ha nem vigyáz az ember. Mindezek ellenére a negyed hangulata
kifejezetten kellemes, a környezet tiszta, és láthatóan nagy gondot fordítottak az utcaképre is: csodás
házak, színpompás kertek, tágas terek szökőkutakkal várják az idelátogatókat.

A Medhir család jó kapcsolatot ápol az Anat-Akhan fejvadász klánnal is, akiknek székházuk a
negyedben található.

Vezető: Medhir családfő

Főbb épületek

Sólyomasszony áldása
Prominens fogadó a negyed főterén,
színpompás építmény, amely éjjelente
fényárban úszik a színes lámpások jóvoltából.
Láthatóan nagy gonddal tervezett, majd
később még nagyobb gonddal bővített épület,
ami szinte mindig nyüzsög, és tele van. A
szobák az ünnepek idejére hónapokra előre
foglaltak, míg a “szezonon” kívül is kell némi
szerencse, ha valaki csak úgy beesik az ajtón.
Ugyan viszonylag sok lakosztállyal rendelkezik
méretei révén, a fogadó felkapott hely.
Minden este zenész müsor van,
táncoslányokkal.

Észak Lányai bordélyház
Nem az egyetlen, de a leghíresebb bordély a negyedben, es Yllinorban is, neve játékos utalás

Chei kardjának nevére, habár az épület belterét sok minden más ihlette. A hely nagyon is diszkrét, kívül
csak a címer és a dekadent faragások, amik szemet szúrhatnak, ám amint belép a vendég - a kisebb
bevezető folyosón, és több függönyön áthaladva - egy tágas, oszlopokkal körülvett terembe, máris
megváltozik a kép. A terem közepén egy széles, de sekély medence körül párok, kettesben, hármasban
Készítette: Andoron



élvezik egymás társaságát hatalmas párnákon, vagy csak
a puha ibarari szőnyegeken elterülve, alig öltözékben.
Körülöttük a füstölők szantálfa illatot árasztanak, az
oszlopok között csak pavilonok és drapériák akadályozzák
a szabad áttekintést, míg a terem minden oldalán ajtók
nyílnak a privát szobák felé. A terem külső körében, az
oszlopokon innen kanapék, és más ülőalkalmatosságok
várják a betévedöket, ezen részek kevesebb fényt kapnak,
így kedvelt helyek azok számára, akik nem tudnak addig
várni, amíg az egyik privát szoba megüresedik.

A ház remek konyhával büszkélkedhet, széles ital, és még szélesebb örömlány, vagy örömfiú
választékkal. A hely tulajdonosa, Magdalena asszony híres arról, hogy a megfelelő árért szinte
akármilyen igényeket ki tud elégíteni.

A felsöbb szinteken lakosztályok találhatók, amelyeket akár szállásként is kivehet az ide látogató,
söt, ha szerencsés, és a megfelelő szezonban érkezik, akár jutányos áron is.

Vezető: Magdalena asszony

Arkhánia (Fejvadász Klánház)
A fejvadászklán jó kapcsolatot ápol Chei-el, és a Medhir

családdal is, házuk a főtértől, és az általános nyüzsgéstől félreeső
területen helyezkedik el, teljesen beilleszkedve a negyed stílusába.
A klán számára sokszor megfelelő hely ez gyakorlatokra, hiszen itt
az épületek közelebb vannak egymáshoz, mint a város más, sokkal
szellősebben épített részein.

Az épület kiterjedt belső udvarral is rendelkezik, amely nem
látható egyik utcafrontról sem. Két kapuval és egy titkos járattal
rendelkezik, a járat a föld alatt kialakïtott rövid alagút, amely az
Észak Lányai egyik pincéjébe nyílik. Az alsó szinteken lakosztályok,
raktárak, felsőbb szinteken tanácsterem, és gyakorlótermek
találhatóak.

A kapuk rúnákkal védettek, akárcsak maga az épület, mágiahasználat érzékelése és korlátozása,
tűz elleni védelem, többek között.

Vezető: Siarris Thelewyr (férfi)

Medhir ház
A negyed vezető nemzetségének háza, a

negyed parkos területén, önállóan álló, több szintes,
de minden túlzott pompát nélkülöző épület.

Az alsó szinten oszlopok kísérik végig a
veranda vonalát, a felső szinteken hatalmas ablakok
díszelegnek, a legfelső szinten viszont csak néhány
ablak látható.
Őrség az alsó szinten a főkapunál található, a
rezidencia teljes létszáma kb 30 fö, beleértve a
családtagokat, alkalmazottakat, örséget, stb. .

A negyed vezetösége itt tarja összejöveteleit, ámde ezektöl eltekintve, a ház legtöbbször nincs
nyitva látogatóknak, ám a család nem ellenséges, ha valaki meghallgatást kér, és lehetőség szerint
eleget tesznek a felkérésnek.

Minden évben a Medhir család ünnepséget rendez a család alapítójának születésnapján,
meghívó ellenében bárki részt vehet rajta.

Védelem: tüz elleni, mágiaérzékelés
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FELLEGVÁR
A város közepén található terület, ami sziklás kiemelkedésre épült. Fal nem választja el a többi

negyedtől, az épületek kialakítása és elrendezése kör alakban a tér körül, ami alakját és elhatároltságát
adja, valamint a Suese folyó. Itt található a Királyi Palota, a testőr ezred épülete, az Aranysasok tornya,
a Térkapu a fő téren.

A Fellegvár negyedet nyugatról a Suese folyó határolja, emellett magasabban is helyezkedik el,
mint a város többi része, így előnyt biztosítva a védelemnek.

Főbb Épületek
Chei Palotája
Magas köépület a Fellegvár főterén, légies
ablakokkal, és átrium oszlopokkal, ilanori
motívumokkal díszítve. A palota teljes területén
jellemző sólyom és lovas szobrok, rézmetszetek és
faragások, a belső udvar gyönyörü kertnek ad
helyet, amelyet úgy alakítottak ki, hogy kevésbe
adja azt benyomást, hogy emberi beavatkozással
jött létre.
A felsöbb szinteket teraszok díszítik, ahova a
vadszőlőt és más növényeket futtattak díszítésként.
Az épület nem nevezhetö puritánnak, de nélkülözi a
túlzott diszitéseket, a tervezők a természetes
dekorációkra helyezték a hangsúlyt.
A palota hatalmas bálteremnek ad otthont, itt
található a Király és családja lakosztályai, valamint
a Tanács terme.
A palotához közel, szinte az épület részeként
helyezkedik el a testőrezred szállása.

Védelem: tüz elleni, mágiaérzékelés
Létszám: 100 fö.

Aranysas torony
Az Aranysas Iskola épülete, az egyetlen Yllinori varázsló iskola színhelye a
Palotával szemben helyezkedik el, a tér túloldalán a Térkapu mellett, amit az
iskola mesterei tartanak fenn.
A torony öt emeletből áll, minden emelet keskenyedve a felsőbb szintek felé
haladva. Az alsó szinteken az iskola, könyvtár, tanácskozó és fogadó termek,
a felsöbbeken laboratóriumok és lakosztályok.
Vezetö: Illenora Rhamera (nö)

Térkapu
Térkapu az Aranysas iskola irányítása
alatt áll, átjárás csak és kizárólag
Új-Pyarron felé lehetséges.

Testőrezred nyughelye
A testőrezred tagjait nem a
Temetödombokon helyezik örök

nyugalomra, hanem a Palota melletti Nyughelyen (egy különleges
templomban), temetésükön a Király személyesen jelenik meg
minden alkalommal, és minden évben imát mond értük ugyanitt.
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ALSÓVÁROS
A Belső Város déli részén helyezkedik el, ez

a városrész az, amely a legkorábban épült, és
ehhez mérten a leginkább változatos és kreatív, ami
az építészeti stílust illeti. Az utcák kevésbé
tervezettek, a házak láthatóan hosszú evolúción
mentek keresztül, sok közülük alig lépett ki a “jurta”
státuszból, a tulajdonos csak hozzátoldott új ház
részeket, fából vagy kőből. Nem ritkaság, hogy
házak egymásba épültek, vagy összevonták öket az
egykori lakók, ezzel elzárva, vagy más vonalra
kényszerítve az utat.

Az Alsóvárosnak ettöl függetlenül, vagy
éppen pont ezért egyedi, és kellemes hangulata
van, az emberek is barátságosak, annak ellenére,
hogy láthatóan kevésbé tehetősek, mint például a
kereskedő negyed lakói, ugyanakkor ez nem
zavarja őket. Egykori telepesek, vándorlók, sokan közülük a helyi nomád törzsek leszármazottai.

A terület a Vielnius nemzetség fennhatósága alá tartozik, eredetileg Shadoni család, akik Chei
barátjának, Maestronak leszármazottai, akik a telepesekkel érkeztek. A család a mai napig sokat
dolgozik a terület fejlesztésén, újjáépítésén, sokszor ellenállásba ütközve az itt élőktől. Megpróbálkoztak
Domvik hitének meghonosításával is, kevesebb sikerrel, habár a mai napig vannak itt papok, és egy
viszonylag kisebb templom.

Az itt élök leginkább két kezi munkával, állatok tartásával foglalkoznak, sokuk csak idölegesen
tartózkodik itt, a hidegebb hónapokban, a többit a városon kívül, vagy a Külsö Íven tölti. A közbiztonság
itt a legrosszabb az összes negyed közül, annak ellenére is, hogy több járőr van itt beosztva. Nem ritka
itt a zsebmetszés, a piti bűncselekmények, és azon sem lepődik meg túlzottan senki sem, ha valaki, aki
rossz helyen volt rossz időben, esetleg egy késsel a hátában végzi.

A negyedben két épület található, ami nem a fentebb említett stílusban épült: a Domvik templom
és a Vielnius rezidencia.

Maestro Ivója
A negyed egyetlen ivója, kizárólag ivóként működik, nincsenek szobái se
lakosztályai. Ital és étel kínálata egyszerű, és olcsó, minőségileg sincs magas
szinten.

Vielnius rezidencia
A rezidencia több emeletes

nemesi ház a negyed főterén,
eltér megjelenésében és
hangulatában, habár nem sokkal
késöbb emelték. A ház puritán,
de tiszta és rendezett, három
emelettel rendelkezik, és több
szárnnyal a nyugati oldalán, és
istállókkal a hátsó udvarban,

valamint hozzá tartozó parkkal és üvegházzal.
A rezidencián tartozkodik a Vielnius család és

szolgálóik, örségük, a teljes létszám 20 fö.
Védelem: tüz elleni, mágiaérzékelés
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KERESKEDŐ NEGYED
A Fellegvár után a legelőkelőbb negyed a városban, gazdagsága
egyértelműen a gazdaságban betöltött szerepének köszönheti. A
Belső Város északkeleti részén helyezkedik el, az északi és a
nyugati kapuhoz is közel, magäban foglalva a Suese folyó egy
részét, amely fontos szerepet tölt be a kereskedelmi körforgásban,
természetesen az utak mellett.
A kereskedő negyed méltán az egyik legszebb része a városnak,
remek kilátás nyílik a Fellegvár magaslatára, részben a negyed is a
sziklákra épült, az utcák hangulatosak, tiszták, és a kereskedő
házakból kellemes illatok terjengenek.
Az itt lakók többsége kereskedéssel, vagy kézművességgel
foglalkozik, a legtöbb ház akként van kialakítva, hogy az alsó
szinten kisebb vagy nagyobb üzletként funkcionáljon, és a felsőbb
szinteken él a tulaj és családja. A negyed nem olcsó, a fogadók is
drágábbak, és az itteniek is borsosabb adót fizetnek a negyed és a
város felé.
A terület nem csak épületei, de ligetei révén is híres.

Főbb Épületek

Fogadó a Vagabond Teknőshöz
A fötér legnagyobb fogadója, méltán a tér gyöngyszeme, díszes, dekadens épület, amely

hatalmasnak hat a hozzá közeli
házakhoz képest.
A bejáratot faragások, és Arel szobra
díszíti, a bejárati kapu felett hatalmas,
magasított erkély, található, oszlopokkal
határolva. A fogadó beltere tágas,
világos és elegáns, ugyanakkor éppen
annyira megfelel egy napközben elköltött
ebédre ahogy báli ruhás gyertyafényes
vacsorára. Rendelkezik is egy
bálteremmel, ami az erkélyre nyílik.
A fogadó rendelkezik egyszerű
szobákkal és drágább lakosztályokkal,

természetesen az egész fogadó drágább mint más negyedben található fogadók.
Ètel és ital felhozatal magas szintű és kiemelkedő minőségű, maga Chei is költött már el itt vacsorát.

Wenling Liget
A Liget Chei Király feleségének, Tai Fen Lin niarei hercegnönek a

nevét viseli, és maga a király épittette, hogy ha felesége honvággyal küzd,
legyen hova visszavonulnia. A Liget ehhez mérten keleti hagyományok
alapján, Niaréböl hozatott növényekkel és virágokkal díszített kert,
közepén egy légies oszlopszerű epitmeny.
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Vízi-bazár
A kereskedő negyed egy érdekes, és inkább látványosság
semmint kereskedés szempontjából létrehozott területe, amely
a folyó két partjára épült. A folyóparton dokkokat alakítottak ki,
amikhez kikötve, az érkező kereskedők egyenesen a hajóról
árusíthassák a portékáikat.
A kereskedök természetesen nem ebből, vagyis nem csak
ebből élnek, de a helyiek körében a heti kétszeri bazár
népszerü lett, így szívesen emelték szinte hagyománnyá.
A bazárban leginkább nyersanyagok, friss árukat lehet venni,
kézművesek nem hozzák ide az árut.

Szélhozók klánház
Az Yllinori kémszolgálat épülete, érthető okokból, a

kereskedő negyedben helyezkedik el. Kívülről az épület szatócs
üzletnek látszik, és akként képes is működni, csak azok, akik
tudják mit keresnek, vagy bennfentesek tudják, hogy titkos ajtó
vezet a próbafülkéből a székház többi része és a katakombák
felé.

A katakombák nem kiterjedtek a város alatt, csak egy pár
rövidebb útvonal létezik, ami a diszkrét mozgást segíti a
kereskedő negyeden belül.

A székház rúnákkal megerősített, tűzvédelem és mágiahasználat érzékelése.
Vezetö: Dhel’or Tamis (férfi)

Kalaidra Palota
A negyed vezetö családjának, és egyben az egyik legrégebbi
nemzetség rezidenciája, pompás lakhely, amely bár nem nagyobb,
vagy színesebb mint más épületek a negyedben, mégis kirí közülük a
lovakat és sólymokat formázó faragások és vízköpök jóvoltából. A
palota öt szintből áll, alsóbb szintek a szolgálók és az őrség szobái,
raktárak, a második szinten egy nagyobb tanácsterem, fentebb a
család szobái.
A jelenlegi Kalaidra fö, Pregran négy gyermekkel rendelkezik, akik
közül csak három él a palotában, a legidősebb a Sólymoknál szolgál.
Palota létszáma: 50 fö
Védelem: tüz elleni, mágiaérzékelés
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FOLYÓSZEG
Különleges terület a városon belül, amely a folyó egy kisebb kanyarulatára épült, sokkal kisebb

mint a többi negyed. A folyószeg eleinte a törpe telepesek városrésze volt, később azonban más népek
is ide települtek, főként azok, akik valamilyen iparágnak voltak a mesterei, legyen az fegyverkészítés,
vért készítés, könyvkötés, tekercs készítés és másolás, szerszámkészítés, stb.

A negyedben sok minden megtalálható, az itteniek nem is leplezik mivel foglalkoznak, büszkék a
portékáikra, nyíltan hordják a cégérüket, és nem riadnak vissza a kihívást jelentö kérésektől sem, sőt,
főleg ha nem helyi lakostòl jön az. Mégis, ez a városrész, és a benne élők távolságtartónak tűnik, de ez
inkább annak tudható be, hogy a terület más energiát sugároz, mint a többi.

A közbiztonság a kerületben jó, ritkán történik akármilyen büncselekmény.
A negyed a Rothón nemzetség fennhatósága alá tartozik, amely mind a mai napig egy törpe

nemzetség.

Viharsarok Fogadó
Aprócska, de nagyon barátságos hely, amit félig
egy hídba építettek. Sok szobája nincs, csupán
kettö, de azok nagyon kényelmesek.
A fogadóban különlegessége a folyami halragu,
amihez a halat minden nap frissen fogja a
szakács. Az italkínálat hasonló a többi
negyedéhez, habár itt lehet kapni törpe pálinkát is.

Törpeműhely
Az egyik prominens mesterház, amit két törpe mester
működtet a negyed föterétől nem messze.
A mühely különleges szerkezetekre, és speciális
eszközökre szakosodott, amiket az élet sok területén,
akár háztartásban, fegyverként, vagy éppen testi
hiányosságok áthidalása érdekében (például müláb),
lehet használni, sok mechanikus nagyszerkezetet is ök
terveztek, amit a város többi részein használnak.
Emellett szinte bármit képesek megjavítani, bár
lehetséges, eltart egy darabig.

Rothón Lak
A negyed vezető
nemzetségének
lakhelye, egy viszonylag nagy, de alacsony tetejű ház, amit
kisebb tornyokkal díszítettek, amiknek láthatóan nincs
komoly hasznuk azon kívül, hogy lenyűgözze a szemlélöt.
A család öt gyermekkel rendelkezik, a házban rajtuk kïvul
még 20 fő él, őrséggel együtt.
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VEZETÉS ÉS HÍRES CSALÁDOK
Kalaidra Nemzetség
Yllinori származásúak, az ország, és Ru-Shennon leghíresebb és
legbefolyásosabb nemzetsége, Chei királyhoz is közel állnak. Psz.
3690-ben a család feje, Pregran Kalaidra Chei király kormányzója.
Ugyanebben az évben kísérletük, hogy szorosabbra vonják köteléküket
Syburr hercegi családjával, véres kudarcba fulladt.
A család hat tagú: Pregran a jelenlegi családfö, felesége Ih’no, és négy
gyermek, három fiú és egy lány, akik közül a legidösebb a Sólymoknál
szolgál.
Kalaidra nemzetség birtoka a Kereskedö negyedben található.

Medhir Nemzetség
Yllinori származású Medhir család csepürágókként kezdte pályafutását, és
késöbb emelkedett a Szerencsevadász negyed élére. A család jelenlegi
föje Faman Medhir középkorú, kedélyes ember, felesége Thalia szöke,
kiváncsi tekintetü asszony, és egyetlen lánya, Lyllenweth, aki maga is

artisztikus pályára lépett, táncot és éneket tanul külhonban.
A család barátságos, emberközeli természete kivívta a hozzájuk tartozó negyed szeretetét is, sokan
megjelennek az éves ünnepélyen is, amit a rezidencián rendeznek.

Vielnius Nemzetség
Chei shadoni barátja, a Maestro nemzetsége, akik mind a mai napig tartják nem csak a shadoni
hagyományokat, de a bajvívást is, és Domvik vallását gyakorlolják. A család feje, Temis Vielnius
azonban helyi feleségnek yllinori lányt (Wilhella)  vett el, ezzel is erősítve a városhoz való kötődést, és
vele három gyermeket nemzett, két lányt és egy fiút. Legidősebb lánya tehetséges bajvívó, szívesen jár
gyakorolni a külső területekre, a fiatalabbak még túl kicsik.

Rothón Nemzetség
Törpe származásúak, a nemzetséget Chei törpe barátjáig Gaainig
vezetik vissza. Baran Rothón és felesége Garrina öt gyermekkel
rendelkezik, akik mind nagyon fiatalok.

Chei és leszármazottai
Chei niarei hercegnöt vett feleségül, és egy fiuk született, más örökös
nincs. A család a királyi palotában él.

HADI ERŐK
Gyalogság Medvék és Vértes Medvék, elit egység: Shennon
Bástyái
Lovasság kopjás farkasok, könnyűlovasság Sólymok ( legnagyobb
számú hadsereg)
Felderítők Kémlelők
Kémszolgálat Szélhozók
Íjászok Sasok (elfek), elit egység: Sasszárny
Fejvadászok (Anat-Akhan)
Vaslovasok, elit egység: testőrezred
Varázslók Aranysas
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