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Törtélet 

Weronax városa P.sz. 3416-ban 
készült el, mintegy 50 éves építkezés 
után. A várost Axhel Madarus erioni 
nemes alapította. Axhel élete javát, 
kalandozóként és felfedezőként élte, 
miközben Ynevet járva, rejtélyeket 
kutatott az Erioni Hercegi Könyvtár 
számára. Mindeközben nevet és 
hatalmat szerzett magának Erionban, de 
ennél Ő már nagyobb dologra vágyott. 
P.sz. 3365 környékén fogalmazódott 
meg fejében Weronax város gondolata 
és attól a pillanattól kezdve, mással már 
nem is foglalkozott. Erion vezetése, 
lehetőséget látott a városalapításban és 
támogatta Madarust.  

Környezet 

A város a Rualani-Sheral északi 
részén, Fátyol-völgyben helyezkedik el, 
Artadros folyó partján, ami a 
Kwyn'Lior-alföldtől egészen odáig 
kanyarog és a Godorai-tengerbe ömlik. 
Weronax igaz, jócskán kívül esik a 
Godorai határon, de még így is gyakran 
társítják, Erion külvárosaihoz. A völgy 
gazdag élővilággal és könnyen 
művelhető termőtalajjal rendelkezik, így 
a város teljes ellátása biztosított, melyről 
két termelőfalva gondoskodik. A 
völgyet a hegység védelmezi mindenféle 
természeti csapástól, bár különféle 
veszélyes teremtmények is előfordulnak 
itt, melyek nagy veszélyt jelentenek a 
kisebb létszámú csoportokra, különösen 
éjszaka.  
 

Vallás 

A város fő vallása Domvik, a 
Hétarcú hite. Mind a hét arcot tisztelik 
itt, ezek Az Élet Teremtője, a Hit 
Védelmezője, az Eretnekek Ostora, a 
Tévelygők Tanítója, a Jóság Forrása, a 
Betegek Gyógyítója és a Fekete 
Angyal. Az egyház itt közel sem 
annyira szigorú, mint Shadonban. A 
város fő vallása Domvik, de nem tiltja 
meg más istenek tiszteletét sem, bár 
temploma csakis a Hétarcúnak van. 

Lakosság 

A várost leginkább Erionból 
áttelepült családok lakják, de 
befogadnak bárkit, aki itt szeretne 
letelepedni és úgy látják, hasznos 
polgára lehet a városnak. A kapu 
minden faj előtt nyitva áll, de 
lakosságának túlnyomó része ember. 

Közbiztonság 

Weronaxban a közbiztonság 
kivételesen jó. Kisebb 
bűncselekményeket, párnapos 
elzárással büntetnek, komolyabb 
bűntettekért, kényszermunka jár a 
bányákban, míg gyilkosságért halál 
jár. Tolvajcéh nincs a városban, de 
zsebesek és besurranók vannak, mint 
bárhol máshol. 
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Vezetés 

Kisebb ügyeket szavazásra bocsátanak a 
lakosság körében, hogy érezzék, van beleszólásuk 
saját életükbe és ezzel is növeljék a morált. 
Nagyobb, fontosabb ügyekben, viszont a 
városvezetés dönt, ami a két nagy nemesi család 
fejéből és Domvik egyház helyi papjából áll. Marius 
Fergel 1/4, Algor Lassat 1/4, Anless Madarus 2/4. 
Lényegében a végső döntés és az igazi hatalom a 
városalapító Madarus család kezében van. Weronax 
hivatalos vezetője a P.sz. 3716-as évben Anless 
Madarus. Halála után fia Lassyr Madarus örökli a 
posztot. A város alapítása óta a Madarus család 
uralkodik Weronaxban. 

Címer 

A Madarus család címere egy pajzson látható 
ötfejű hidra Hátterében a kék és a zöld 

 

 

szín dominál, ami jellegzetesen 
tükröződik a ruházatukban és a vértezetük 
színében is. A pajzsot két egykezes kard is 
díszit, ami utal a család harcos jellemére. A 
hidra jelképezi a családot. Öt fej, egy testen, az 
egységet és összetartozást jelképezi. Öt testvért 
a múltból, az egyikük leszármazottja a 
városalapító Madarus. Ez lett a város címere is, 
kiegészítve a tetején látható Sheral-hegység 
bérceivel, mi utal Weronax elhelyezkedésére és 
hovatartozására. 

Felépítés 
A városban minden épületet egységes 

stílusban, a környező hegyekben bányászott 
szürke gránitból emeltek. Ugyanilyen 
egységben pompázik a város összes házának 
teteje, mit vörös palák borítanak. Az építésekor 
elsőként a majd tizenöt láb magas városfal 
készült el, ami igencsak behatárolta a város 
méretét. Terjeszkedésre így már csak felfele 
volt lehetőség a város lakosságának 
növekedésével, így nem ritkák akár a négy-
ötemeletes épületek sem. Az utakat, tereket, a 
város belterületein kígyózó kis utcákat, mind 
macskakővel rakták le, földút sehol sem 
látható. A tereket szobrok és szökőkutak 
díszítik, mind Domvik különböző arcaival, ami 
az egész városban megfigyelhető. 

 
Weronax három részre osztható. 

(Külváros, belső város és nemesi negyed) 
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Külváros 

Mindig nyitott az átutazók és kalandozók előtt. 
Éjszakai szórakozásra és kicsapongásra itt van 
lehetőség. Szálláshelyek is kifejezetten csak itt 
találhatóak.  
2 - Kocsmasor 

Az ivók éjjel nappal nyitva vannak. Ez a 
második legkedveltebb időtöltésük a helyieknek és 
az átutazóknak is. Minden napszakban található itt jó 
pár ember, de természetesen esténként van a 
csúcsidő. Nem ritkaság itt egy jó kis kocsmai 
verekedés, persze csakis a szabályok betartásával 
(semmi fegyver). Ha ezt megszegi valaki, nagyon 
hamar a városi fogdában találhatja magát.  
4 - Rémfarkas fogadó 

Kétszintes épület a Főtéren. A földszinten 
található az ivó és étkezde, itt tíz asztal kapott 
helyet. Szép faragott tölgyfa asztalok és székek, 
mesterien megmunkált bárpult, szőnyegek a padlón, 
hősi csatákat ábrázoló képek a falakon. Az emeleten 
vannak a szobák és a közös fürdő. Hat szoba 
található itt. (2 négyágyas és 4 kétágyas) 
5 - Fogda és őrtorony 

Kétszintes épület a tetején egy toronnyal, ami 
több lábbal magasodik az épületek fölé. A 
földszinten vannak a fogdák, ahol az enyhébb 
bűnökért töltik párnapos elzárásukat az emberek. Az 
emeleten pedig a szolgálatban lévő járőrök pihenő és 
vallatóhelye van. 
8 - Szörnyvadász klán 

A Rémfarkas szomszédságában található 
alacsony épület, nagy udvarral, kennelekkel és a 
pincében kialakított ketrectermekkel. A klán 15 
főből áll, fegyverforgatók és mágiahasználók 
vegyesen. Kifejezetten a völgyben fellelhető 
szörnyekre specializálódtak. Az elfogott szörnyeket 
jó pénzért adják tovább gyűjtőknek, vagy pedig az 
aréna számára a város szórakoztatására. 
10 - Domvik templom 

A főtéren található hatalmas építmény. Éjjel-
nappal nyitva van a hívek előtt. A városiak fő 
vallása Domvik hite, de szívesen látnak bent más 
istenek híveit is. 
15 - Feneketlen kút 

A kút már a város építése előtt is ott volt, csak 
felújították és körbeépítették. Egy kisebb tér kapott 
helyet körülötte. Városalapítás után ötven évvel 

kiszáradt. Történetek, városi legendák 
terjengnek róla, hogy pár évente ismeretlen 
hangok szűrödnek ki belőle és már több 
kutatócsoportnak is nyoma veszett, akik a hang 
felkutatására indultak. 

Belső város 

A belső város napközben nyitva van 
mindenki számára, de napnyugta után, már csak 
az ott lakók tartózkodhatnak a városrészben. 
Utazók és kalandozók napnyugta után, már 
csak a külvárosban tartózkodhatnak és ezt a 
városőrség igyekszik be is tartani. 
12 - Toborzó 

Ez egy lapos tetős, egyszintes épület. Egy 
nagy terem székekkel és asztalokkal, továbbá 
egy bárpult, ahol az italkimérés folyik. Itt 
vannak azok a megbízók, akik embereket, 
zsoldosokat keresnek valamilyen munka 
elvégzésére. Legyen az akár ház körüli munka, 
karaván kísérés vagy pedig egy bűnöző 
felkutatása és hatósági kézre juttatása. A bejárat 
melletti falon egy falitábla is található, a 
legfrissebb helyi információkkal. 
16 - Aréna 

A városiak és átutazók legkedveltebb 
szórakozása. Egész héten nyitva van és napi 
három alkalommal vannak harcok. Jegyvásárlás 
után megtekinthetőek a küzdelmek. 

Küzdelmekre jelentkezés: A játékokra 
bárki jelentkezhet, aki megunta életét, vagy 
nagy pénzt szeretne szakítani. Négy féle játék 
van (egy-egy elleni küzdelem, csapat-csapat 
ellen, csapat-szörny ellen és egyéni-szörny 
ellen). A jelentkezésnél lehet eldönteni, hogy 
melyik szörny ellen szeretnének küzdeni, vagy 
csak a szerencsére bízni. 
17 - Könyvtár 

Egy kétszintes épület. Lépcsősor vezet a 
magasan elhelyezkedő bejáratig. Belépve 
hatalmas terem tárul a szemünk elé telis-tele 
könyvektől rogyadozó polcokkal, a poncok 
közt asztalokkal. A bejárattal szemben a terem 
közepén egy széles csigalépcső vezet fel és le. 
Az emelet hasonlóan néz ki, mint a földszint. 
Több asztalnál is gyakran ülnek, olvasnak, 
jegyzetelnek fiatalok és idősek egyaránt. 
Mindenki megtalálja a maga számára fontos 
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könyveket a harcmodoroktól kezdve, a 
herbalizmuson át egészen a 
mágiahasználatig. A könyvek csak helyben 
olvashatók. A lefelé vezető lépcső mellett 
kint van egy tábla, „csak személyzetnek” 
felirattal. 

Nemesi negyed 

A belépés csak meghívásra 
lehetséges. A negyed saját őrséggel 
rendelkezik. A negyed kapuja szinte mindig 
zárva van. Csak akkor nyitják meg amikor 
szavazás van és a helyiek szószólója 
bebocsátást nyer, vagy a nemesek 
meghívnak valakit. Ez utóbbi igen ritkán 
fordul elő. 

Bányák 

A bányák Weronaxtól kétnapi 
lovaglásra találhatóak a völgy déli részén. 

Városi bányamunkások dolgoznak ott heti váltásban. 
Szürke gránitot termelnek ki a város számára. A 
bányáknak saját őrsége van, akik a heti váltáskor 
kísérik a karavánt az ércekkel a városba és a friss 
munkásokat vissza. A bányáknál található a börtön, 
a kényszermunkára ítélt rabok számára. 
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