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Történeti háttér, kontextus
A Pyarron szerinti 3307-es esztendő nem egy különleges évszámként került a

krónikákba, és a Riegoy-városállamokról sem sok különös feljegyzés született ekkoriból. A
M.A.G.U.S. kolostor krónikásait sokkal inkább foglalkoztatta Mogorva Chei, ki ekkor tizenkét
éves gyermek csak még.

A Városállamok már több, mint kétezer éve léteznek, és hála a Sósöböl Paktumnak*
a viszonylagos nyugalom uralkodik mindenütt.

Alapvetően a pyarroni hit az uralkodó, bár annak egy alternatív, ún. Boithánus
vonala.

Aki többet szeretne megtudni a Riegoy-városállamokról, annak erősen javallott a Rúna
Magazin IV. évfolyamának 4. részében található, Riegoy-városállamok nevű cikkét
elolvasnia. Ezen felül segítséget jelenthet a szószedet Riegoyra vonatkozó részének
átolvasása - bár sok az átfedés.

A történet a Hallein Sin Allessar nevű elf kereskedelmi szervezet kötelékében működő
egyik hajó kapitányával a főszerepben. A “Démonrája” nevű hajó kapitánya, Narnorall I’ll
Riell (egy tehetséges elf kalandor) Psz. 3301-ben kapja első megbízást, a fajtársai által
vezetett szervezetben. Többnyire szállítmányozással foglalkozik. Főszereplőnk Psz.
3305-ben nyerte el a kapitányi státuszt, lendületes karrierjének köszönhetően. Kecses,
rendkívül gyors és kiválóan manőverezhető hajójával komoly hírnévre tesz szert, mert a
tengeren töltött legutóbbi húsz hónapja alatt egyetlen szállítmányt sem veszít el. Pedig hat
alkalommal került különböző kalózok célkeresztjébe, de minduntalan kicsusszant a kezeik
közül. Jó hajós, remek stratéga, elképesztő vívó és könnyedén átlátja az összefüggéseket
és az alvilági szálakat.

Narnorall alakját több legenda is övezi már, hírneve általában megelőzi - nemigen tud
betérni úgy egy kocsmába, hogy a hajós népek nagy részének tekintete ne őrá vándoroljon.
A történetünk szempontjából két ilyen legenda kaphat fontosabb szerepet:
Az első szerint Narnorall az egyetlen élő személy, aki visszatért a Vándorló Kikötőből**.
A másik pedig az elf nyakláncáról szól - egész pontosan ez nem is egy legenda, inkább
szóbeszéd - ugyanis számtalan mágikus képességet tulajdonítanak a nyakéknek, melyet
Narnorall soha nem vesz le - egyesek azt állíták, hogy megmenti a halál torkából, mások
szerint ennek köszönheti szerencséjét, míg olyanok is akadnak, akik azt állítják, hogy annak
segítségével térhet majd vissza egyszer a Vándorló Kikötőbe.
Ezek a szóbeszédek és pletykák csak erősítik az amúgy is rendkívüli hajós hírnevét, így hát
nem csoda, ha egy-egy pohár algabor mellett gyakran előkerül a hős alakja.

Mivel Narnorall éppen egy kéthónapos kereskedelmi útjáról tér vissza (sót és kerámiát
vittek, selymet és madarakat hoznak), és tudvalévő, hogy az elmúlt hetek viharai sok hajót
megtépáztak, illetve elsüllyesztettek, riválisai és rosszakarói úgy számolnak, hogy fáradt,
elgyötört ő maga és legénysége is - és talán hajója is sérült lehet. Ez megfelelő alkalomnak
kínálkozik tehát arra, hogy rajta üssenek azok, akik maguk is legendává - vagy legendásan
gazdaggá szeretnének válni.

https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/r%C3%BAna-cikkek/iv-%C3%A9vfolyam/iv-%C3%A9vfolyam-4-sz%C3%A1m/riegoy-v%C3%A1ros%C3%A1llamok-r1645/
https://kalandozok.hu/szoszedet/


Ha ilyen fickókat keresünk, akkor a legelső, aki mindenkinek eszébe juthat, a riegoy-i
tengerész törpe klánok egyik kiugrott tehetsége Barazinbar Tarâg Torf (“vörös szakáll” Torf,
akit az elfek Rhû Iûr Fang-nak, azaz gonosz, vérszakállnak neveznek) hírhedt, háromhajós
kalóz flottájának élén, kifejezetten vadászik a Démonrája és annak kapitánya, Narnorall I’ll
Riell trófeájára. Vágyát különösen erősíti, hogy eddig már négy alkalommal sem sikerült
kelepcébe csalnia az elfet, vagy megkaparintania szállítmányát. Vörös szakáll Torf hírnevén
ez az egyetlen csorba, így az elmúlt hónapokban szinte mindent arra tett fel, hogy
bosszúvágyát kielégítse. Terve szerint, ha elkapja az elfet, a kalózöbölbe viszi, ahol a lehető
legtöbb ember előtt annak fejét veszi, ezzel bebizonyítva, hogy ő a Riegoy-öböl valódi ura.

A második helyre vélhetően Vak Antemor, egy száz évnél is öregebb boszorkánymester
pályázhat, aki titkon megbízza a Barrakudákat, hogy szerezzék meg neki az elf nyakláncát
- mert abban bízik, hogy annak segítségével kijátszhatja az öregségi elmúlást. Nem rest hát
inkognitóban felbérelni az öböl legjobb tolvajklánját, hogy elhozzák neki ezt a kincset. Mivel
ő maga is elég sok törvénytelenséget elkövetett, nem kockáztat, és ott várja a nyakéket,
ahol biztonságban érezheti magát - a kalózöbölben.

Azonban azt egyikük sem tudja, hogy a Kereskedelmi Szövetség számára rendkívül fontos
“rakomány” érkezik Narnorall hajóján. A szövetség feje, Trellys Thys ugyanis a visszaérkező
selymen és egzotikus madarakon túl a kapitány zekéjében lapul egy levél, mely alapján
megtalálhatja azt, amit egy évszázada keres - elveszett gyermekét. Így hát a praktikus
okokon túl - miszerint Narnorall az egyik legjobb kapitány, a Démonrája pedig az egyik
legjobb hajó a szövetség kötelékében - személyes okok is fűzik a Hallein Sin Alessar
társulását ahhoz, hogy Narnorall visszatérjen közéjük.

*Sósöböl Paktum -
Psz. 2250-ben, a Riegoy-öböl parti városállamok között létrejött kereskedelmi szövetség. A
paktumot Dinisben írták alá, innen kapta a nevét is. A szövetség elosztotta a kereskedelmi
jogokat, megalkotta a Vöröstaláros Bírák testületét a vitás kérdések eldöntésére, és ezzel
véget vetett a kereskedelmi jogokért folytatott nyílt háborúságnak. Ettől kezdve beszélünk
Riegoy Városállamokról, noha a paktum sokkal inkább gazdasági, mint politikai jellegű.

** A tengerészek körében az egyik legismertebb fantazmagória a Vándorló Kikötőről szólt. E
varázslatos szépségű, karcsú, csavart tornyokkal ékesített várost az elmúlt századokban
sok helyen látták feltűnni az öböl partvonalán, bááár… a leírások egy esetben sem
hasonlítottak egymáshoz annak részleteiben.



Frakciók

Kalóz frakció, törpével

A kalandozó csapat “vörös szakáll” Torf újabb tervének ütőkártyája lehet. Mivel az elf már
tudja, hogy mire számíthat Torf csapdáiban, a törp ezzel szeretne egy váratlant húzni,
miközben egyszerre három hajóval igyekszik bekeríteni a Démonráját. A kalandozók
feladata élve elfogni Narnorallt és megszerezni a hajónaplót. Közben a szállítmány
értékének fejenként megkaphatják akár az 5%-át is.

Hatalmi viszonyok a kalóz frakción belül

Torf jelenleg a Riegoy öböl középső részén
tevékenykedő kalózflottácska vezetője, ezt a címet
két évvel ezelőtt szerezte meg Moloch Quartól,
akit párviadalra hívott ki. A viadal sokkal inkább
verseny volt, melyben zsákmányszerzés volt a cél:
aki 21 nap alatt több zsákmányra tesz szerint az
lesz a kalózok vezetője. Torf – kalózhoz méltó
módon – készült a megmérettetésre, ő maga találta
ki a próbát és előre kiszemelte a hajókat már, akik
értékes rakománnyal indultak útnak vagy tértek
vissza Dinisbe. Kémek segítségével feltérképezte,
kit érdemes az adott időszakon belül megtámadni.
Amikor letelt a 21 nap Moloch számon kérte ezt
rajta, amelynek valóban fegyveres párbaj lett a
vége. Ebben is alulmaradt azonban a vén tengeri
medve, azóta is bosszút forral Torf ellen; de nem
volt mit tennie, legyőzetett és át kellett adni a
parancsnokságot. A küzdelemben - ami szintén

nem volt tisztának és fairnek mondható - Torf mérgezett pengéje megsebesítette, emiatt az
egyik kezét elvesztette bár az élete megmaradt. Ádázul küzdött Moloch is, hajlott korára
megmaradt fogainak nyomát a törpe mindörökre bal vállán hordozza emlékül. Nem sokkal
ezután hajója parancsnokságát is átadta a korábbi parancsnok, keze elvesztése és taktikai
megfontolás késztette erre a lépésre, döntésre. Ő maga pedig a Nyereg-öbölben (leírás a
Kalóz kikötő részben!) található titkos kalóz kikötő és kocsma/fogadó igazgatásával,
kémhálózat megszervezésével kezdett inkább foglalkozni. Bár hajóját nem másnak adta át,
mint nagyratörő ambíciókkal megáldott lányának, Nuának.

A másik irány, amellyel Torf hatalmát aláásni tervezi az Dinis egyik kisebb hatalmú
kereskedőjével való szövetkezés, aki ugyan nem rendelkezik flották felett, de elegendő az,
hogy tagja a városi tanácsnak. Ez a szövetség a kereskedő számára azért előnyös, mert
biztosítja a felől, hogy az ő hajói biztonságban szállíthatják áruikat a kalózoktól; cserébe a
kereskedő az elf szövetség mozgásáról, esetleges szállítmányairól tájékoztatja őket. A



kereskedő pedig haszonra tehet szert a Hallein Sin Allessarral szemben; megmutathatja,
hogy ő „túl tud járni a kalózok eszén” szemben az elfekkel. Az öreg Quar nagyon babonás
ember egyébként, ez köztudott róla. Meg van győződve róla, hogy Torf azért győzhette le őt,
mert nem megfelelő áldozatot mutatott be védő hekkájának, az aranyhátú delfinnek, amely
Annir egyik küldötte, aki csak hozzá szól különleges alkalmakkor (bár ezt az állatot rajta
kívül senki sem látta, megeshet hogy csak a félelem és megfelelő mennyiségű alkohol
kombinációja hozta el az látomást…)

Nua Quar - a kettes számú kalóz kapitány - ugyan még
nagyon fiatal és ráadásul nő, ami akár hátrányára is
válhatna, ám apja előrelátásának köszönhetően kiváló
tengerész, kardforgató és agyafúrt cselszövő lett belőle.
Anyjától örökül kapott vonzó külsejét, éles nyelvét és vad
természetét mind latba veti, ha céljainak eléréséről van
szó. Egyetlen gyengesége a szerencsejáték iránti
vonzalom, amelyet azonban igyekszik titkolni ellenfelei és
legénysége nagy része elől is. Jelenlegi legénységéből
egy valaki van, akivel olykor játszik, aki maga is szívesen
kártyázik, kockázik.Szívből utálja Torfot és ahol csak
módot talál rá igyekszik keresztbe tenni neki, vagy
legalábbis borsot törni az orra alá anélkül, hogy nyíltan
megtagadná parancsait. Tisztában van azzal, hogy a
törpe mennyire gyűlöli az elfeket így kifejezetten örömére
szolgált, hogy a hajójára fel tudott venni két szökevényt,
akik fajtársaik haragja elől menekülve kerültek az útjába.
Ez a két elf azóta is a hajóján szolgál, hűséget esküdtek
neki az életüket valószínűleg megmentő fuvarért cserébe
5 évre, ez idő alatt a megszerzett zsákmány rájuk eső részének felét is Nua kapja meg. A
másik irány ahogyan igyekszik beférkőzni a törpe titkaiba az Vérszakáll legénységéből az
arra nyitottak lekenyerezése, és/vagy elcsábítása. Nem válogat az eszközök között, vagy
finnyáskodik. ha ilyesmi előrébb viszi terveit. A hajó, a Fekete Dáma, amelyet apjától örökölt
ugyan nem ifjú már, de annál megbízhatóbb. A tabrak nem feltétlen a legelegánsabb hajó
Ynev vizein de kétségtelenül gyors és kalózkodás céljára kiválóan megfelelő.

A flotta harmadik kapitánya Davastor, aki régebben
kereskedelmi hajó irányításával foglalkozott, de úgy döntött
inkább saját kezébe veszi sorsa irányítását, egy jól
megszervezett akció során „átállt” a kalózok oldalára és vitte
magával a hajóját is. Az eredeti tulajdonosai úgy tudják
elsüllyedt a támadás során, nem kevés pénzébe került
Davastornak, hogy el is higgyék ezt; egyrészt a hírvivőt kellett
megfelelő körülmények között visszajuttatni a városba az
urakhoz, másrészt át kellett alakítani hajóját is. Davastor nem
törekszik arra, hogy ő maga legyen a kalózok vezetője,
elégedett azzal, hogy magáénak tudhatja az – új nevén –
Ezüst Szirént és a maga ura végre. A “kalóz frakcióban” ő az



egyetlen kapitány aki jobban szeret a saját dolgával törődni, mint azzal, hogy ki a főnök.
Nem volt könnyű beilleszkedése és saját maga elfogadtatása a tengeri haramiák körében,
mivel korábbi életében kevesebb alkalommal volt arra szüksége, hogy fegyverrel védje meg
magát, akkor is inkább csak ifjú éveiben egyik szeme világa bánta ezt a hiányosságot, nem
is beszélve a számtalan hegről, sérülésről, amely hozzásegítette, hogy felelevenítse és
fejlessze fegyverfogatási, verekedési tapasztalatát. A kalóz öbölben, amikor újoncok
toborzása, esetleg hajók közötti legénység csere történik (nem túl gyakori, csak konfliktusok
esetén történik meg ez utóbbi) azok jelentkeznek hozzá, akik szeretnének a hatalmi
csatározásokból kimaradni. Hajója nem a szokványos kalóz hajók egyike, de gyorsasága és
mérete igazán tekintélyt parancsoló, a Quar familia tabrakjához képest. A bárka egyik nagy
hátránya ebben az esetben a legénység toborzása és megtartása. Csupán azért képes
navigálni és hajózni minimum 15 jó tengerésszel, mert kiválóan ismeri a Szirént, no meg
azok az átalakítások megtették a magukét. Korábbi életéből “hozott” 15 matrózból 10 még
mindig híven szolgálja az “öböl múzsáját” - ahogy ők nevezik - és annak kapitányát.

“A riegoy-i tengerész törpe klánok egyik kiugrott tehetsége Barazinbar Tarâg Torf (“vörös
szakáll” Torf, akit az elfek Rhû Iûr Fang-nak, azaz gonosz, vérszakállnak neveznek) hírhedt,
3 hajós kalóz flottájának élén, kifejezetten vadászik a Démonrájára.”

Háttér:

Torf az Ustach-szigeteken élő törpe klánok egyikének, a
Vihar- szirti klánnak leszármazottja. Felmenői között
kiváló hajósok voltak, ő is a tengeren született,
tengerésznek szánta atyja és szülőanyja is. Eleinte,
fiatalabb éveiben még a tengeri utazás, szállítmányozás,
matrózkodás, a tengerészettel járó ismeretek elsajátítása
elégedettséggel töltötte el, bár már ekkor is nyughatatlan
léleknek bizonyult, túl sokat kérdezett és nehezen viselte
a tekintélyelvű szemléletet, ha nem ő irányított (legalább
egy valakit). Már akkor is feszegette a határokat, mikor a
klán engedélye nélkül távozott egy hosszabb óceánjáró
túrára, de a végső szakadás akkor következett be, amikor
visszatérte után nyíltan megtagadta nagybátyja
parancsait, aki alá rendelték szolgálatra a család egyik
szkúnján. A rá büntetésül kiszabott korbácsütéseket
megvető szidalmakkal tűrte és amint alkalma adódott rá
megszökött a hajóról. Bujkálni kényszerült, névtelen
matrózként szolgált kereskedő hajókon néhány éven keresztül. Ragna Karr-Munk
kikötőjében találkozott össze egyik távoli rokonával, egy halottnak hitt unokatestvérével,
akivel még szakálltalan kölyök korukban együtt pancsoltak a tengerben. Trad is nagyon
megörült a találkozásnak. Kiderült, hogy azért keltette halálhírét a családja, mert úgy döntött
kalóznak áll ahelyett, hogy a klán megbízását teljesítené. Mindezt fokozta, hogy a hajó,
aminek frissen kinevezett kapitánya volt vele együtt távozott a klán birtokából. A Sellő kiváló
bárka volt, így igencsak rossz néven vették felmenői ezt a lépést, ugyan vérdíjat nem tűztek
ki a fejére, de értésére adták, hogy a volt otthona közelébe merészkedik nem látják



szívesen. Innen együtt vezetett tovább az útjuk, közösen irányították a Sellőt és raboltak ki
minél több békés kereskedőt, utazót. Sajnos ez a Torf számára boldog időszak nem tartott
sokára. Egyik portyájuk alkalmával nem a megfelelő hajót támadták meg, nem védtelen,
fegyvertelen szállítóhajó volt, aminek hitték; hanem Sirenarba tartó elf harcosok kísértek egy
különleges küldeményt. Hogy hová, sosem tudták meg, menekülni kényszerültek, ám az
összetűzés során a legénység jó része és Trad is odaveszett. Torf innentől kezdve gyűlöli az
elfeket, gyanakvással és megvetéssel fordul feléjük, szívesen kínozza, gyilkolja meg őket,
bármikor ha módja van rá; ürügyet ilyesmire pedig nem is keres. Ezért hívják az elfek
Vérszakállnak, Rhû Iûr Fang olyasvalaki, akit szinte bármelyik elf szívesen látna holtan,
főleg akinek valamelyik hozzátartozója esett áldozatul a könyörtelen törpének.

Motiváció:

Torf elsődleges motivációja bebizonyítani, hogy egyetlen hegyesfülű sem jobb hajós, mint ő
és nem járhatnak túl az eszén. Viszont az, hogy Narnorall már ilyen sokszor kicsúszott a
kezei közül iszonyúan dühíti. Az öreg Moloch is szívesen viccelődik ezzel a Nyereg öbölbeli
kocsmában a kalózoknak; ami tovább fokozza már így is sokszor őrjöngésbe átcsapó dühét.
Legfőbb vágya, hogy az öbölbe hurcolja az elfet és mindenki szeme láttára saját maga
végezze ki. Ez majd megmutatja, hogy ő a legerősebb, legkegyetlenebb mind közül, méltó a
kalóz flotta vezetésére.

Kapcsolat a többi kalóz kapitánnyal:

Nuával kölcsönös az ellenszenv, Torf a saját embereinek csak Fekete Szajhaként emlegeti
őt a hajójával együtt. Közös vállalkozásra nem szívesen indulna vele, de mivel a megfelelő
százalékot megkapja zsákmányából megtűri őt és olykor erre is rákényszerül. Molochot
ezzel szemben azért tiszteli és igyekszik távolságtartó maradni, de tisztában van azzal, hogy
az öreg nehezen viseli, hogy letaszították “trónjáról” ezért mindig fizet a megfelelő
szemeknek, hogy láthassa mire készül. Davastort majdnem kedveli, bár igazából az
emberek sem állnak túl közel a szívéhez, de benne jobban megbízik és előfordul, hogy vele
közös bevetésre is elmegy. A két hajó együtt igazán ütőképes csapatot alkot, persze a
három kapitány közös portyázása, közös összehangolt támadása a kereskedők legrosszabb
rémálma.

A Sellő legénysége

Torf első embere, legközelebbi barátja Darrin Azga; fajtása aki
még Trad idejében került a Sellőre. Darin kiváló kormányos,
kiválóan tájékozódik a tengeren éjjel és nappal, viharban és
szélcsendben. Sokat látott tengerész és megveszekedett kalóz,
igazi mogorva rozmár. Büszkén kitart Torf mellett, majdnem
annyira utálja az elfeket mint Vérszakáll és nem egyet küldött
már a másvilágra közülük. Kegyetlennek nem nevezhető, jó
érzéke van hozzá mikor kell közbelépnie, lecsitítania kissé a
kapitányt, ha már túlságosan elragadná a tomboló hév.



Birgar Zerf nem az a fajta ember aki feltűnés nélkül tudna bárhol
megjelenni. Magassága és főleg bőrszíne finoman szólva szokatlan
ezen a vidéken (és másutt se gyakori Ynev szerte). Annak idején egy
hajótörésből mentette ki Torf, melyben Birgar elmondása alapján
mindene és mindenkije odaveszett, úgyhogy új élet célja a törpe
szolgálata lett. Egészen jól ért a főzéshez, így első körben
hajószakácsnak tették meg. Aztán kiderült, hogy a sebek
gyógyításához is konyít valamelyest, és a fegyverforgatás, kézitusa
is neki való elfoglaltságok. Így vált a Sellő legénységének oszlopos
tagjává. Hűséges Vérszakállhoz és nem finomkodik, ha a parancsok
végrehajtásáról van szó. Beszélni viszont nem igazán szokott, a
szavak erejében kevésbé hisz, mint saját karjaiban; szókincse
leginkább a hajózáshoz, ételhez, üzekedéshez kapcsolódik
legalábbis amit az öböl nyelvét és a közöst illeti.

Kalózhajók:

Sellő (Torf hajója) bárka (később van pontos leírás), Ezüst Szirén (Davastor hajója)
bárka,legénysége 20 fő és a Fekete Dáma (Quar-ék hajója) aminek a legénysége változó kb
10-12 fő. Portyázás esetén persze nem csak egyszerű legénységet visznek magukkal,
ilyenkor akár egy-egy tucat további kalóz is csatlakozik hozzájuk a kincs reményében.



Hallein Sin Allessar - Az elf kereskedelmi szövetség

Motiváció:
A kereskedelmi szövetség nyilvánvaló célja,
hogy folytathassa a kereskedést, és
terjeszkedjen is. Több szempontból is
szükségük van Narnorallra:

- Ő az egyik legjobb kapitányuk, akinek
ráadásul saját hajója is van - nehéz és
ékényes feladatokat is lehet rá bízni

- Jó hírneve van a szakmában,
megbízható, ezzel is erősíti a Hallein
Sin Alessar jelenlétét a Riegoy-öbölben

- Alapvetően a Sirenarból kiszakadt elfek
összetartóak a Riegoy-öböl mentén, így
egyfajta erős bajtársi, már-már testvéri
kötelék van a tisztavérűek között

És a rejtett motiváció is él: A szövetség
igazgatója, Trellys Thys személyesen is életben
akarja tartani a kapitányt - nála van egy irat,
mely alapján megtalálni reméli rég keresett
gyermekét.

Nevesített Tagjai:
Trellys Thys - a szövetség vezetője, tapasztalt
elf fickó
Astuminol Thys - Trellys felesége, a
szövetség titkára
A Hetek - hét elf kapitány, akik saját, belső
szövetségben is voltak már mielőtt beléptek
volna a Hallein Sin Allessarba - mindnyájan
egy-egy hajót irányítanak, melyek nagyok,
lomhák, de nagy tűzerővel rendelkeznek.
Ha a történet úgy alakul, hogy a kereskedelmi szövetség meg kell, hogy mentse Narnorallt,
a Hetek fognak a segítségére sietni.
Turet Linnara - elf hajóskapitány (nő), két Brigg dolgozik a keze alatt. A történet
szempontjából alapvetően mellékes, de szükség esetén bedobható.



Lyess Hale - idősebb, félelf, ambíciózus
kapitány, aki nemrég csatlakozott a
szövetséghez. Az ő hajója a Szürke
Rozmár. Mivel még erős benne a
bizonyítási vágy, és nagyon el akarja
fogadtatni magát a szövetséggel, szinte
bármit bevállal - ha a történet úgy hozza,
gyakorlatilag önként jelentkezik rá, hogy
elébe megy Narnorallnak.

KM! A Szürke Rozmár, és Lyess Hale
nem csak ezen frakció esetén lehet
csatlakozási pont - ugyanis ha a
játékosok Narnorallhoz kötődnek, akkor
a háttértörténet egy kicsit másképp
alakul: ez a hajó már kíséri a
Démonráját, és a játékosok rajta
tartózkodnak… Ha pedig az alvilági
vonal, és a Barrakudák frakciója az, ami
mellett döntenek-döntesz, akkor ez lesz
az a hajó, amin eljuthatnak az elfhez,
hiszen Lyess Hale-t amúgy is
odarendeli majd a szövetség feje,
Trellys.

És természetesen Narnorall I’ll Riell ,
történetünk főhőse is a Hallein Sin
Allessar teljes jogú tagjának számít.

Háttér:
A szövetség nevének jelentése: kéklő vizeken suhanók - ezt együtt találták ki az alapítók. A
szövetség ötelte Trellys Thys-é volt, aki maga is kereskedő kapitány volt, de lányának
eltűnése miatt nem tudott feladataira koncentrálni. Azt ötlötte ki, hogy a Riegoy-öbölben lévő
elf kötődésű kapitányokat és kereskedőket egy ligába kovácsolja, mégpedig azért őket, mert
így titkolt tervét, hogy ahelyett, hogy csak ő maga keresné a lányát az öböl kikötőiben,
kiadhatja a teljes kompániának. Ezt úgy vezette fel, hogy mindenkinek azt mondta, a
szövetséget növelni kell, ezért mindig kérdezzenek elfek után a városokban kikötő
kapitányok és legénység, sőt, kifejezetten jutalmat ígért azoknak, akik potenciális új tagokról
hoznak információt.
A szövetség kilenc éve létezik, akkor a Heteken kívül még három kapitány és Trellys volt a
kötelékben, de a három kapitányból kettő azóta életét vesztette, míg egy harmadikról öt éve
nincs hír. Narnorall és Turet Linnara mindketten négy éve csatlakoztak a szövetséghez, két
hónap eltéréssel. Lyess Hale öt hónapja érkezett, Turet ajánlásával.



A szövetség székhelye (Trellys rezidenciája) Dinisben található, de kereskedelmi lerakatokat
bérel Bellendarban, Jem-Irrében és Up-Upmbarban is. Up-Umbarban a szövetségnek van
egy saját fogadója is.
A liga fő profilja az áruszállítás és
kereskedelem, melyet elsősorban a
Riegoy-öbölben bonyolít, de már épülőben
van az óceánjáró hajójuk, mellyel terveik
szerint egészen Erionig képesek lesznek
eljutni.

Felépítését tekintve a szövetség feje a
döntéshozó, azonban a kapitányaival, illetve
fő kereskedőivel mindig megvitatja azokat a
témákat, melyekben érdekeltek. A hajók
karbantartása a szövetség költségén
történik, ahogy a kijelölt rakomány is mindig
a szövetség tulajdona - de persze a
kapitányok dolgozhatnak e mellett saját
szakállukra is, ha erről tájékoztatják a
vezetőséget. Legénységüket maguk
toborozzák - és természetesen nem csak
elfeket válogatnak soraikba.

A történet kezdetekor Lyess Hale hajója, és
a Hetek hajói közül kettő tartózkodik épp
Dinisben.

KM! A játékosok karakterei akár lehetnek valamelyik kapitány szolgálatában is. Ha van
köztük elf, és összeszokott csapatról beszélünk, érdemes lehet kifejezetten Narnorallal
dolgozniuk, egyébként a javasolt csatlakozási vonal Lyess Hale, aki nemrég van még a
ligában, ráadásul félelf - ő szinte bárkit sorai közé válogathat. Azoknak a csapatoknak
érdemes a kereskedelmi liga vonalát vezetni, akik jó erkölcsűek, és a pyarroni paktum
elvei nem állnak messze tőlük. Ideális továbbá minden olyan csapatnak is, akik nem
kötődnek semelyik másikhoz (tehát nem alvilágiak, nem passzolnak a kalózokhoz sem, de
Narnorallhoz sem igen lehet közvetlen kötődést találni).



A Barrakudák és Vak Antemor

Motiváció:
Vagyonszerzés, illetve “örök élet”. Vak Antemor egy százéves, vénséges
boszorkánymester, aki a tőle telhető legtöbb módon megpróbálja kijátszani a halált. Mágikus
hatalma nem elég nagy ahhoz, hogy annak segítségével tegye meg mindezt, úgyhogy
minden eszközt megragad ehhez - és mivel Narnorall nyakékével kapcsolatban hallotta azt a
legendát, miszerint megmenti viselőjét a haláltól - adni szeretne neki egy esélyt, hátha az
öregséget állítja meg. (Ez nem igaz.) A Barrakudák előlegként húsz adag bódítómérget
kaptak a vén vajákostól, de abban állapodtak meg, hogy ha elhozzák neki a nyakéket, száz
aranyat és további száz adag mérget kapnak tőle. Alapvetően nem tervezik megölni
Narnorallt, de ha nincs más megoldás, arra is képesek. Ha azonban a végkifejletig nem
sikerül a Barrakudák terve - és nem tudják sehogyan megszerezni a nyakéket, akkor
változnak a feltételek. Antemor elbeszélget Árnyékkal, a Barrakudák vezetőjével, és
mágiával (méreg átadása, ETK 253) a testébe plántál egy lassan ható, halálos mérget,
illetve Orgyilkosságra bújtja fel (Orgyilkosság, ETK 256, “másik módszer”), hogy rendezze
neki ezt az ügyet. Innentől kezdve Árnyék az életét sem rest kockáztatni - hiszen épp azt
akarja megmenteni, mivel Antemor az ellenmérget ígérte neki. Ha pedig szemtől-szembe
kerül az elffel, eluralkodik rajta a gyilokvágy…

Tagjai:
Vak Antemor - tapasztalt boszorkánymester.
Eleinte ő is csak egy megrendelő a
Barrakudák számára
Árnyék - A barrakudák dinisi vezetője,
kiugrott embervadász
Csíkos Barrakudák - A klán dinisi ága,
mintegy száz főt számláló különítmény.
Astuminol Thys - elf, a Hallein Sin Allessar
kereskedelmi szövetség titkára, Trellys Thys
felesége. Valójában ő a Csíkos Barrakudák
ura és parancsolója, Árnyék mindig neki
jelent.

Háttér:
A Riegoy Városállamok legbefolyásosabb tolvajklánja, az egész térség az érdekszférájába
tartozik. Kezük mindenhova elér, szervezettségük legendás, még a városi tanácsokba is
beszivárogtak. Szinte senki nem tudja, hogy vezetőik valójában elfek. Szervezeteik élén az
adott városokban letelepedett elf családok hercegei állnak. Az elfeknek nincsen konkrét
anyagi hasznuk a szervezetből, Oilan hírszerzésre, kémkedésre használja a
kérészéletűeket. Akcióikat mindig egyeztetik és jól előkészítik, nem rohannak fejjel a falnak.
Legnagyobb központjuk az északi Up-Umbar. (Rúna Magazin IV/4)



A Csíkos Barrakudák tehát ennek a kiterjedt, befolyásos tolvajklánnak a Dinisi
fiókszervezete - történetünkben egy közülük kikerülő különítmény az, aki a feladatot kapja az
öreg boszorkánymestertől. Egész pontosan egy régi ügylet kapcsán Vak Antemor ismeri
Árnyékot, aki a Csíkosak egyik csapatfőnöke és tanítója - egy ex-embervadász.
A barrakudák egyébiránt nem szívesen gyilkolnak, de ha a szükség úgy hozza, nem riadnak
vissza az erőszaktól - és mivel a vezetők alacsony sápot húznak az emberektől, ők maguk a
többi tolvajklán embereihez képest jobban motiváltak, hogy elvégezzék a feladatot és
gyarapítsák a klánvagyont - hiszen a csapatok által szerzett összeg negyven százalékát
megtarthatják.
A szervezeti felépítésüket tekintve a valódi vezetők kilétéről csak a rangban alatta állók egy
része tud - Dinisben egyedül Árnyék, a lopakodók klánfőnöke tudja, hogy kinek kell
jelenteniük, a másik két klánfőnök (a zsebmetszők és az informátorok vezetője) vagy
Árnyéknak jelent, vagy bekötött szemmel, éjközépkor találkozhat csak Astuminollal.
A Csíkosoknál egy-egy klánfőnök alatt mintegy tizenöt-húsz klántag szolgál, de a tanulókkal
együtt ez a szám általában megközelíti a harmincat. Ezen felül van némi kiszolgáló
személyzet, de nemrég vesztették el a herbalistájukat - ezért is szorultak rá annyira a vén
boszorkánymester segítségére. A herbalista elvesztését önmagában még kiheverte volna a
klán, azonban halálát egy balul sikerült kotyvasztás okozta - és a klán egyik háza ebben oda
is lett - és vele együtt mintegy kéttucat növendék, és a klán húsz értékes embere is a lángok
martalékává vált. A létszámot azóta sem sikerült feltölteniük, ezért jöhetnek képbe a
kalandozók - de erről majd később.
Árnyék maga ment el Antemorhoz, hogy a segítségét kérje, az öreg pedig kapva kapott az
alkalmon, és a nyakláncot kérte cserébe - de ez a feladat mindkettejük tudomásával csak az
első volt a sorban, az öregnek számtalan más ötlete is van még önmaga életben tartására -
megfiatalítására. A feladatot Árnyék természetesen jelentette vezetőjének, aki nem látott
nagy kockázatot a nyakék elvesztésében - azt biztosan tudta, hogy az nem elf örökség, és,
hogy szükség esetén vissza tudja majd juttatni Narnorallnak, ha mégis kiderülne, hogy nagy
szüksége van rá. Mivel azonban Astuminol inkognitóját semmiképp sem akarja felfedni,
kizárólag éjszakánként tud találkozni a csapattal - az események felgyorsulása viszont oda
vezet, hogy egy napon belül változik a felállás, és Árnyéknak önmagának kell döntenie:
Amikor (ha) kudarcot vallanak a nyakék megszerzésével kapcsolatban, az öreg mágiával
halálos mérget juttat a testébe - legalábbis ezt állítja (egyébként ez igaz, egy két nap alatt
ható, emésztőrendszeren keresztül felszívódó mérget juttat át a klánfőnök testébe). Az
ellenmérget ki tudja keverni, de csak a nyakékért cserébe. A méregkeverő azt állítja, hogy
nem féli a halált (hazudik), úgyhogy a Barrakudák akár meg is ölhetik - de akkor odaveszik a
klánvezér is. Árnyék úgy dönt, hogy vállalja a kockázatot, arról nem tudván, hogy a vénség
egy másik varázslatot is alkalmazott - gyilokvágyat bájolt rá, és ezért tudattalanul ugyan, de
az elfet meglátva annak életét is igyekszik elvenni - persze ravasz módon, magát gyanún
felül tartva, alibivel, akár balesetnek álcázva az eseményeket. Nem lesz rest ezért feláldozni
adott esetben valamelyik tanulóját, vagy kevésbé tapasztalt emberét sem.



Kedves Mesélő! Ezt a frakciót azoknak a csapatoknak ajánljuk, akik vagy az alvilágban
járatosak, vagy csak egyszerűen kevésbé gátlásosak - és ez megmutatkozik vallási
(Orwella/Ranagol/Tharr), vagy jellembéli (Halál, Halál-Káosz, Káosz-Halál, Halál-Rend)
tulajdonságaikban is. Ha az előbbi igaz, akkor a Barrakudákkal való szövetkezés, mint
klánjuk/rendjük/saját maguk érdeke működhet jól, ez a klán sok mindent meg tud adni,
amire a játékosok vágynak - arról nem beszélve, hogy a titkos elf vezetők miatt akár még
a lehetetlennek tűnő (pl. nagyobb hatalmú varázstárgyak) is felmerülhetnek - ezek persze
csak akkor, ha a játékosok ügyesek. Ugyanis a Barrakudák vagy teljes egészében
kiszerveznék a munkát nekik (ha megbízhatónak tűnnek, esetleg dolgoztak már velük,
vagy van jó ajánlásuk), vagy bevennék őket az “akciócsoportba”, ha arra érdemesek. Erre
a már említett baleset miatt lecsökkent létszámuk miatt van szükség.
A másik lehetőség az, hogy Vak Antemor maga bérli fel a játékosokat - akár a Barrakudák
mellett, akár csak őket - ez attól függ, mennyivel mutatkoznak rosszabbnak az
alternatívánál. Az öreg is sokmindent tud ígérni, mérgeket, kencéket, ellenmérgeket - de
vagyona is van, akár több száz aranyat is kínál, ha a játékosok ügyesen alkusznak.



Narnorall emberei, A démonrája legénysége

Motiváció:
Narnorall emberei szinte egytől-egyig hűségesek kapitányukhoz, a legtöbben akár az
életüket is adnák érte. Ez számos dolognak köszönhető - egyrészt jól bánik a csapattal,
másrészt sokukat ő maga mentett meg / vásárolt ki a rabszolgasorból, harmadrészt pedig
egy ilyen legendás csapat tagjának lenni nem kis megtiszteltetés. A csatáig a csapat alap
motivációja az, hogy kapitányával maradjon, utána pedig sajnos a kevéske túlélő vajmi
keveset fog tudni tenni, de céljuk az lesz, hogy kapitányukat kiszabadítsák a fogságból.

Tagjai:
Rilek negyvenes éveiben járó, de annál
jóval öregebbnek kinéző, egyenes figura.
Tíz éve már, hogy Narnorallal hajózik, tehát
már azelőtt is együtt suhantak a vizeken,
hogy az elf szövetségbe beléptek volna.
Úgy ismeri a hajót, mint a tenyerét, és az
elffel is nagyon jó barátságban van,
gyakran együtt vacsoráznak a hajón. Közel
húsz éve szolgál már a Démonráján, és
titkon még mindig kapitány akar lenni, de
nem bármi áron - Narnorallnak az életével
tartozik, így őt nem árulná el soha.
Tengerészhez képest kifejezetten
becsületes és őszinte, emberei emiatt
nagyon kedvelik. Jól ki szokott jönni
mindenkivel, kivéve a léhűtőket. Gyűlöli a
naplopókat, és azokat az élvhajhászokat,
akik kevés munkával, kis fáradtság árán nagy vagyonhoz jutnak - így a kalandozókkal
kapcsolatban is komoly előítéletei vannak.

Ferlas Mersos, a hajóorvos két és fél éve szolgál a
kereskedelmi szövetségnél, és általában Narnorallal
tart, mert ő szokott akár hónapokig tartó utazásokra is
vállalkozni, így itt van az orvosra a legnagyobb
szükség. A víztől irtózik, mégis hajóorvosnak állt -
előtte felcserként dolgozott Up-Umbarban, azonban két
évvel ezelőtt egy Orwella-papnő elbájolta, és
őrültségeket követelő szerelmet lobbantott benne saját
maga iránt - tekintete azóta olyan, akár az űzött
vadaké. Kevéske vagyonát arra költötte, hogy
megpróbálja levetetni a bűbájt, azonban csak annyit
tudtak elérni, hogy tisztában legyen annak
működésével - ezután döntött úgy, hogy víziszonyát



kihasználva a tengert, mint leküzdhetetlen akadályt gördíti gyűlölt szerelme és maga közé.

Háttér:
A Démonrája tíz éve került Narnorall birtokába, annak elsőtisztjével, Rilekkel együtt. A
történet úgy esett, hogy akkoriban Narnorall még egy jóval kisebb hajóval járta a vizeket, és
a távolban egy tengeri csatára lett figyelmes. A csata a Démonrája és két másik, nála
nagyobb hajó, egy galeasz és egy gálya között zajlott - a Láncbarátok egyik hadi- és
rabszolgahajója állt nyerésre. Narnorall, miután felismerte, mivel is van dolga, nem habozott
- bekapcsolódott küzdelembe, kis, fürge hajójával. A csata elég kegyetlen és véres volt,
annak végeztével a Láncbarátok gályája, és Narnorall eddigi hajója, a Holdfény elsüllyedt, a
Galeasz pedig súlyos veszteségei miatt inkább elmenekült. A Démonrája elvesztette
legénysége harmadát, és kapitányát, a Holdfény legénységéből mindössze tizen vészelték
át kisebb-nagyobb sérülésekkel - de a Láncbarátok gályájáról is sikerült kimenteni kéttucat
embert. Ez a háromfelől verbuválódott csapat ott helyben megszavazta az elfet
kapitányának, és Rilek, a Démonrája rangban következő embere sem tiltakozott - az ő életét
kétszer is megmentette a csatában a hősies elf kapitány. Azóta a legénység nagyjából
felerészt lecserélődött ugyan, de a kemény mag ugyanaz maradt - és ez az összetartó
csapat az, ami dominálja a hajó hangulatát és a munkamorált. Ezen felül persze Rilek
stílusa és megbecsült karaktere is garancia arra, hogy a hajó jó állapotban maradjon, és
mindenki kivegye a részét a teendőkből. Küldetéseik általában nem veszélyesek, csak
sokáig tartanak - emiatt viszonylag könnyű új tagokat toborozni, ha úgy hozná a szükség.
Komolyabb küzdelemre az elmúlt évtizedben kétszer került sor (a Láncbarátokkal történteket
nem számítva). Az egyik alkalommal négy kisebb, sokevezős csónakkal akadtak össze, akik
-mint később kiderült- egy rivális kereskedelmi szövetség által felbérelt zsoldosok voltak. A
második alkalommal pedig magával Barazinbar Tarâg Torffal akadtak össze. Míg az első
esetben a zsoldosok képzetlensége, és a legénység fegyelme könnyű győzelmet hozott,
addig a kalózzal már nem voltak ilyen szerencsések - a találkozó után a Démonrája két
hétre szárazdokkba kényszerült, olyan sok léket kapott, hogy csak Annir (Antoh)
kegyelmének köszönhető, hogy nem süllyedt el.

Kalandmester! Ezt a frakciók akkor érdemes a játékosoknak választani, ha valamilyen
módon kifejezetten az elfhez köthetőek - akár van köztük egy elf (esetleg félelf), akár a
Sirenar szövetség, a Vándorló Kikötő, vagy valamilyen más konkrét kapocs fedezhető fel
köztük és az elf között. Ez persze nem kell, hogy feltétlenül az előtörténetükből adódjon,
elképzelhető például hogy a kezdeti KM-JK kapcsolatfelvétel során veted fel nekik a
lehetőséget, hogy mit szólnának hozzá, ha egy elf hajóján kezdenék a játékukat… A
lényeg az, hogy ebben az esetben eléggé meg lesz kötve a játékosok keze - gyakorlatilag
elkerülhetetlen, hogy csatába bonyolódjanak, és vélhetően nem fogják elárulni sem
Narnorallt. Emlékezz! Az elf remek emberismerő, nem engedne a hajójára olyanokat (még
vendég utazóként sem), akikben potenciális ellenséget vagy árulót lát.



Idővonal:
1. Óra - bemesélés
Az első órában a karakterek szabadabban bolyonghatnak Dinisben, illetve van idejük

megismerkedni a KM-el, és adott esetben egymás stílusával is. Fejezetek, amikből dolgozni
érdemes: Történeti háttér, Induló város, hangulat

2. Óra - A frakciók
A második órában már érdemes bemutatni nagyjából a frakciókat, és az

alapszituációt is. Fejezetek, amikből dolgozni érdemes: Elfes frakció, Kalóz frakció,
Kereskedő frakció, Varázstárgyas frakció, Tanácsok a KM-eknek

3. Óra - információszerzés, akár már út közben
Itt már jó volna, ha a játékosok úton lennének, és konkrét céljuk lenne - vagy az elf

mellett, vagy ő ellenében. Fejezetek, amikből dolgozni érdemes: A szürke rozmár, Történeti
háttér

4. Óra - felkészülés a találkozóra - ütközet
Ebben a szakaszban a játékosok tudomására juthat, hogy az elf és a kalózok össze

fognak csapni, így tehetnek előkészületeket annak befolyásolása érdekében. Engedjük,
hogy kreatívak legyenek (varázslatok, csapdák, fegyverek), de az NJK-k is legyenek azok!
Fejezetek, amikből dolgozni érdemes: A Csata

5. Óra - ütközet vége, kapcsolatba lépés az elffel
A csata lezárultával az elf hajója elsüllyed, és a játékos karakterek itt kerülhetnek

először valódi kapcsolatba az elffel, akit így vagy úgy, de valaki elfogott, így ebben az
órában elsősorban őt fogják tudni megismerni. Fejezetek, amikből dolgozni érdemes: Hajó a
második fejezethez, Narnorall I'll Riell

6.-7. Óra - Egyezkedés az elffel, út a végcél felé
Ekkorra motivációktól függetlenül az elffel a kalózkikötő felé kellene tartaniuk, de

lehet, hogy ők a fogvatartói, sőt, akár az is, hogy ők maguk is foglyok. A lényeg közös: az elf
egyezkedni akar velük. A játékosok “lelkébe lát”, ezért megfelelő motivációkat tud adni egy
leendő szövetséghez… A hetedik óra végére már érdemes eljutni velük a kalózkikötőbe. Ha
mégsem, akkor jöhet valamelyik mentőöv. Érdekes fejezetek: Hajó a második fejezethez,
Narnorall I'll Riell, Kalózkikötő.

8. Óra - Végkifejlet, küzdelem
Az utolsó órában, amennyiben a játékosok nem avatkoznak közbe, Vérszakáll a
nagyközönség előtt lefejezné az elfet, amikor a Hallein Sin Allessar szövetség emberei
rajtuk ütnek, és megmentik őt a dicstelen haláltól. Ha ez sem elég, akkor a nyaklánc hatalma
is kinyilvánul.
Érdekes fejezetek: Kalózkikötő,epilógus, Mentőövek

Utolsó tíz perc - epilógus
Itt a történet lekerekítése, illetve a játékosok által elmondott utolsó, egy-két mondatos

tervek mesébe szövése a mesélő feladata, amivel méltó lezárását adja ennek a nagyívű
történetnek. Érdekes fejezet: Kalózkikötő, epilógus



Mentőöv #0: A nyaklánc
Ha Narnorall meghalna, vagy halálosan megsebesülne, a nyaklánc kinyilvánítja

valódi hatalmát - és megmenti a hős életét. Ehhez nem is kell a nyakában maradnia, mert
már évek óta ott hordja (a vándorló kikötőben kapta), így a személyes aurája részét képezi.
Dramaturgiai szempontból érdemes Narnorall feltámadását úgy időzíteni, hogy a játékosok
erről csak az epilógusban, vagy a játék olyan előrehaladott szakaszában értesüljenek,
amikor újbóli haláleset már nem történhet - mert a nyaklánc csak egyszer hivatott
megmenteni egy valaki életét.

Mentőöv #1: A tengeri kígyó
Amennyiben úgy alakul, hogy a játékosok valamilyen oknál fogva nem jutnak el a

kalózkikötőbe - kalóztanyára, vagy esetleg Narnorallnak komoly baja esne, akkor léphet
színre a tengeri kígyó története. Valójában egy hatalmas, több száz láb hosszú bestia
támadhatja meg a hajót, melyen az elf is van, ezzel átalakítva az ott lévők célját - immáron
mindenki a túlélésért kell, hogy küzdjön.

Mentőöv #2: A kereskedelmi szövetség emberei
Ha Narnorall és a játékosok a kalóz kikötőben kerülnek bajba, és az ottani

kalamajkával nem boldogulnak, akkor a Hallein Sin Allessar szövetség elküld Narnorall (és
esetleg a játékos karakterek) megsegítésére egy csapatot. Alapesetben a Heteket küldi el,
de igazából a KM-re van bízva, hogy milyen erejű felmentő sereget küld utánuk, a lényeg az,
hogy olyan csapat legyen, akinek a segítségével sikerülhet legyűrniük az amúgy
legyűrhetetlen akadályt.



Folyamatábra a történet alapeseteivel



Tanács a KM-eknek:
#1 - felkészülés a karakterekből
#2 - frakció választás, saját motiváció keresés -> ettől függ a szürke rozmár holléte
#3 - kezdő hangulat
#4 - csata hangulat
#5 - csata utáni zűrzavar
#6 - az elf kijátszása
#7 - végkifejlet, katarzis



Induló város, hangulat
A Riegoy-öböl éghajlatáról általánosságban

Jelentősen befolyásolja a Sirenar partjai előtt elhaladó meleg tengeri áramlat, mely miatt a
hideg és a hó szó szerint ismeretlen errefelé. A nyár forró ám csapadékos, a tél enyhe, kissé
szárazabb, szeles. A szél állandó, leggyakrabban a tenger felől fúj, ám gyakori a délkeleti,
szárazabb melegebb szél is, a kettő gyakran okoz heves, de rövid viharokat. Érdekes helyi
jelenség - mely az egész öbölben megmutatkozik - a ruakhar. A vízfelszínen terjengő ködöt
a meleg tengeráramlás hozza létre, és különösen az alkonyati, hajnali órákban aktív, de
időjárástól függően akár nappal is több láb magasságúra nőhet. A helyiek babonás
félelemmel tekintenek rá, a ködből elsüllyedt hajók ropogását, elkárhozott legénység
jajongását vélik hallani, nem csoda hát ha elkerülik, amikor csak tehetik. A ruakhar a sirenari
partokon gyakori, a keleti partvidék városait szinte soha ne méri el. Ugyanakkor
tagadhatatlan, hogy minden évben tűnnek el hajók a partoktól és a zátonyoktól távol úgy,
hogy tavasszal, az idő kitisztulásával sem kerülnek elő. Emiatt aztán ki-ki vérmérséklete
szerint kalózokat, az istenek, a Hatodkor átkokat hibáztatja…



Dinis - Riegoy városállamok (rie)

Riegoy városállam, ami a kyr Dyss romjain épült. Nevének jelentése Sósöböl. Aranykorában
a Psz. 950–1300-ig uralta a Riegoy-öböl egész partszakaszát. Erre az időre tehető az erv
hercegségek felé futó kereskedelmi út létrejötte.

Az egykori hatalmas kyr település maradványain felépült roppant kikötőváros, állandó
lakosainak száma meghaladja a húszezret. Az áthaladó kereskedők és kísérőik száma, akár
szárazföldi, akár tengeri úton érkeznek, közel fele ennyire tehető. Hatalmát kitűnő földrajzi
elhelyezkedésének, és hagyományosan széles látókörű Haraben flottaklánjának köszönheti.
A város életét irányító dinasztia mindig is híres volt jól megválasztott politikai házasságairól
és tökéletesen felszerelt kalmár- és hadiflottájáról.

Diplomáciai súlyát mi sem jelzi jobban, minthogy az itteni fellegvárban írták alá annak idején
a Riegoy városállamokat létrehozó egyezményt, Psz. 2250-ben.

Dinis azon kevés városállamok egyike, ahol a mai napig – elsősorban a város vezetése, és
a nemesebb családok körében – nagy számban fellelhetőek az ősi kyrek leszármazottai.
Egyes vérvonalakban a mai napig erős az ősi vér, míg más vérvonalakban már annyira
felhígult, hogy csak az arcvonások, esetleg a haj vagy a szem színe emlékeztet az egykori
kyr felmenőkre.

Dinisben és az öböl menti államok területén a leggyakrabban beszélt nyelv az “arkat” (kyr
eredetű crantai és elf szavakkal vegyítve), de általában jól (Af,4) beszélik a közöst is és
néhányan az ervet.

A Dinis városát körülölelő alacsony röghegységek érce kovácscéheket virágoztatott fel.
Művészi szinten űzött mesterségük alapjait állítólag az elfektől lesték el, fegyvereik, vértjeik
messzeföldön keresett, meglehetősen drága portékák. A kovácsok utcáiban ritkán alszanak
a kohók, szorgosak a kalapácsok és fújtatók, Gilron (és Aari) kegyéből a város távolabbi
részein mégis lehet pihenni, a hangok 1-2 sarok távolából már belesimulnak a nyüzsgő
kikötőváros alap morajába.

A Terin torkolatvidékének agyagbányái szinte vonzzák a fazekasokat, míg a szomszédos
Bellendar a város környéki erdők kimeríthetetlen gazdagságának köszönhetően a
leghíresebb hajóépítő műhelyeket tudhatja magáénak.

Dinis a városállamokat egymással összekötő Kagylóösvény utolsó állomása délen a tenger
mentén, itt fordul a szárazföld belseje felé ez a kyr időkből részben egészen jó állapotban
megmaradt út, így kiemelt fontosságú a kereskedelem szempontjából kikötője is.
Elhelyezkedésére jellemző, hogy a Terin nevű folyó delta vidékihez közel található. Ez utóbbi
nehezen megközelíthető, alig járható mocsaras jellegéből adódóan (erről később a
Kalóz-öbölben lesz szó).

Ugyan a lakosok fő tevékenysége a tengerhez (halászat, hajózás) és a kereskedelemhez
kapcsolódik fontos szerepet tölt be a vallás, hitélet és a templomokba érkező zarándokok



ellátása, kiszolgálása. A város ennek megfelelően jelentős raktárbázissal rendelkezik,
nemcsak a kikötő, de a be- és kivezető utak mentén is. A városőrségnek több nagy
központja van, amelyek együttesen az egész várost lefedik, kisebb-nagyobb őrjárataik (3-8
fő) gyakori látványt jelentenek az idegenek által gyakran járt részeken, de a város
csendesebb utcáit is érintik időnként.

Az egyes negyedeket széles sugárutak övezik és kötik össze, jellemző módon több tart a
tenger felé, mint más irányokba. A legrégebbi városrészt, a tengerpart központi
földnyelvéhez legközelebbi részt egy kisebb fal határolja el a később épült területektől, de a
város nagyját is védi fal az esetleges támadásoktól.

A város egyik legfontosabb helyszíne a messze földön híres nagy piac, ahol a tengeren és a
Kagylóösvényen mindkét irányból érkezett portékát kínálják eladásra. Dinis bevételének jó
részét a városon áthaladó áruk vámja teszi ki, amely ugyan reális és nem sokkal magasabb,
mint más városállamoké a területről, de van akinek így is jobban megéri elkerülni Dinist, ha
valamilyen módon meg tudja tenni.

A város északi részén, a tenger és az út között szinte saját negyedet alkot a városon belül a
Piac, ahol a napi fogástól kezdve a messzi tájak sokat utazott portékáit is megtalálhatja az
érdeklődő. Árulnak dzsad selymet - ami a bankház jelenléte mellett talán mégsem annyira
meglepő -, aszisz óbort, korg fejszéket, erigowi papírt, de az értő szem lelhet toroni
üvegcsét, snilpikkely övet és csizmát, vagy ilar idomítású sólymot is. Kapható hátas és harci
ló, vadászkutyák tucatnyi fajtából, de olykor medve vagy más egzotikum is felbukkanhat.
Kellő óvatossággal és a megfelelő jelek ismeretében a vásárlót elirányíthatják a piac
hátsóbb részei felé, ahol az árusok étkezdéi és raktárai állnak, és ahol ügyesebb kezet és
értő tudást igénylő matériák is gazdát cserélhetnek, vagy ritkább füvek is megmutatkoznak a
polcokon. Errefelé ugyanakkor jobb vigyázni a csípős nyelvvel, és az értékeket is közel kell
tartani, míg a fegyver markolatát jobb nem fogdosni.

Bár kevésbé meghatározó a város életében, de az itteni emberek is szeretik a szervezett
harcokat, arénákat, Jem-irréhez hasonlóan itt is kedvelik az állatviadalokat. Nagy
hagyománya van a rendszeres időközönként megrendezett bajnokságoknak, a fogadás
pedig hozzá tartozik a kutya- és kakasviadalok miliőjéhez. A szerencsejáték más formáit is
szívesen űzik a helybéliek és az ide érkező utazók, kereskedők, szerencsevadászok; bár
kaszinók nincsenek a városban hivatalosan.

A város alvilágát a csíkos Barrakúdák tarják ellenőrzésük alatt. Szinte minden fontosabb
“iparágban” érdekeltek, tehát a viadalok, nem-hivatalos-kártyabarlangok, néhány vörös
lámpás ház is védelmi pénzt fizet nekik, hogy nyugodtan (legalábbis ami az alvilági
behajtókat illeti) működhessenek, van egy saját bordélyuk is és olykor-olykor átmeneti
jelleggel ember-ember, ill. ember-állat közötti küzdelmekre titkos és időszakos arénát
hoznak létre. A nem hivatalos kaszinók (három városszerte) mind az ő kezükben, az ő
irányításuk alatt vannak.

A város hivatalos vezetése a “Tanács”, melynek tagjai: a kereskedő Haraben dinasztia
aktuális vezetője, a Hallein Sin Allessar szövetség elöljárója, néhány kisebb kereskedőház
(jelenleg három ilyen van: Irios, Mungadir és Kal-ház), az El Hirad bankház képviselője, a



kovácsok és fazekasok céhének vezetője és végül az Annir (Antoh) templom főpapja. Igaz
inkább csak jelképesen, de a főpap képviseli a többi pyarroni isten helyi templomait, rajta
keresztül tudják hallatni a hangukat a város ügyeit illetően. A Tanácsnak felel a városőrség
parancsnoka, a városőröket egyforma szürkéskék posztó köpenyükről, és bőrvértjükről,
fegyvereikről lehet felismerni.

Vallás tekintetében a következők mondhatók a Riegoy öbölről. A városállamok területén
legnépszerűbb istent, Antohot is Annir néven ismerik a népek, s a tengeren és tengeri
viharon kívül a parti föveny és a tenger teremtményeit is az ő különféle megnyilvánulási
formáinak tartják. Dreina itteni neve Dreu, Kyelt Kíl néven tisztelik, s noha itteni tanításaik
egynémelyike szemben áll a pyarroni dogmákkal, városállamokbeli híveik nem számítanak
istentagadónak, sem veszélyes eretneknek. Ezt támasztja alá az a tény is, - s ezt még az
inkvizítorok is kénytelenek elismerni -, hogy a városállamok papjai továbbra is élvezik
isteneik bizalmát, és mágikus hatalmuk egyetlen esetben sem szenvedett csorbát. Arelt Aari
néven ismerik, és szent állata a viharmadár, de ő pártfogolja a viharos tengeren utazókat, s
ő minden sirály oltalmazója is. Komoly ellenérzést csupán az válthat ki a pyarroni
hittudorokból, hogy bizonyos isteneket itt olyan formában tisztelnek, amely semmiképp nem
számíthat a Szent Város helyeslésére. A különböző tengeri szörnyetegeket kivétel nélkül
Antoh valamely megtestesülésének gondolják, s a változatos szeleket is mind-mind egy
isten megjelenési formájaként tartják számon. Ennek megfelelően a különböző áldozatok is
nagy eltéréseket mutatnak a hivatalosan bevettektől.

Sósöböl ad otthont a legnagyobb pyarronita katedrálisoknak is. Talán nem véletlen, hogy
gyakorta mint az államok egyházi központját említik a krónikák, ám ha valaki alaposan
kutakodik, még meglelheti a kyr istenek 1-2 kis szentélyét is.

Annir (Antoh) hatalmas temploma - mily meglepő - a tengerparton, a központi földnyelv
végén található és nem is a szárazföldön, hanem a víz felett. A hívek imádság közben
letekintve a hullámzó tengert láthatják maguk alatt, hiszen Annir egy Kegyeltje áldotta meg a
templomot, így a talapzatát alkotó kövek áttetszővé váltak. Az úszkáló halak, a vízinövények
között csatangoló rákok mindennapi látvány a hívek számára. Az igazán szerencsések még
a tenger ritkább élőlényeit is láthatják a padlózat alatt mozogni, mint ragyogó színű tengeri
mérgeskígyó, barrakuda, egy-egy teknős, de mesélnek vízelementálokról is. A templomban
mindig található néhány pap vagy papnő, aki az imákat vezeti. Közülük az egyik
legismertebb Amra Herta, aki Annir kegyéből a rendszeresen jár táncot a templom körül a
vízfelszínen szökdelve, akár egy vízitündér.



Dreu (Dreina) katedrálisa a délnyugati íven terül el, hatalmas fehér kupolái messziről
fénylenek, kisebb-nagyobb szobrai angyalokat, szenteket és fennkölt diplomatákat, bölcs
kereskedőket egyaránt ábrázolnak. Papjai óvó szemmel kísérik a közelben álló dzsad
bankház ügyleteit, de gondjuk van a kikötő és piac kereskedelmi érverésére is, mert noha a
Gazdagság és Hatalom csábít, de Rendnek kell lennie. Nemcsak bölcs és megfontolt papjai
és papnői, de az ő fehér mellvértes őreik tollas buzogányai is jól ismertek a pénzzel és
árukkal foglalkozók körében.
A piac egyik legismertebb felügyelője Nael Rol, aki ha a bajusza végét csavargatni kezdi,
még a legsimlisebb árus is tudja, jobb abbahagyni a félrebeszélést és kipengetni a valós
mennyiségű adót. Werd Yakur - aki maga is félig dzsad származású - felel a bankházzal
kapcsolatos ügyekért, ő mindenkor az egyensúlyt keresi és istennője hatalmából meg is
szokta találni.



Kíl (Kyel) kolostor-erődje a keleti úton áll zordan, az út zajos
forgata kétfelől kerüli illő tisztelettel. Papjai és növendékei félő
tisztelettel övezett alakok a városban, kemény, megalkuvást nem
tűrő igazságaikra kevesen vevők őszintén egy kereskedővárosban,
ezzel ők maguk is tisztában vannak, de jelenlétük egy csak általuk
ismert prófécia szerint elengedhetetlen, így kitartanak. Városbéli
szerepük csekély, olykor bírák, olykor ítéletvégrehajtók, ha nagy a
szükség, akkor pedig hadvezérek.

Aari (Arel) ligete a város északi határán terül el, a Sólyomszív irányzat felkentjei
gondozzák, bár a létszám és a papok személye gyakran változik, ahogy úrrá lesz rajtuk a
nyughatatlanság és odébbállnak. Mondják, különös lények látogatják a ligetet ünnepekkor,
vagy mikor a papok váltják egymást, de idegennek ritkán mutatkoznak.

Nagy segítségére van a riegoy-i városok üzleti életének bonyolításában a dzsadok El Hirad
bankháza, amely szinte valamennyi településen kirendeltséget tart fent. Ha az ezen a
vidéken vert kagylóformájú pénzeket a kontinens más tájain nem is fogadják el, a vándorok
biztosak lehetnek abban, hogy az ő fizetőeszközeiket hamar az itt elfogadhatóra cserélik az
Ibarából érkezett, finom beszédű pénzváltók.

Az átváltás szerencsére nem bonyolult - a dzsadok a privilegizált váltásért cserébe csupán
két-két százalékot számolnak fel minden átváltáskor.

Szót kell ejteni a kereskedelem és hajózás által megmozgatott embermennyiség
velejárójáról, a különféle kocsmákról, fogadókról és szállásokról, hiszen valahol a
matrózoknak, utazóknak és más vándoroknak is ennie, pihennie kell. A kikötő
környezetében kisebb-nagyobb késdobálók és kocsmák települtek, a matrózok pénzére és
egyéb igényeire szabva. Olcsó italok, egyszerű étkek és mindig kapható lányok terepe ez,
ahol az átlag utazó jobban teszi, ha vigyáz mind értékeire, mind az életére.



A főút déli és északi kapuja körül, meg a raktáraktól nem messze egyszerűbb fogadókat és
tömegszállásokat találni, karavánkísérőknek, katonáknak kialakítva.

Nem titkoltan létezik pár bordély, és játékbarlang is, amelyek látogatása noha nem javallott,
de nem is tilos, és Dreu felvigyázói is csak ritkán és hívásra jelennek meg, hogy a kívánt
rendet helyreállítsák - no meg persze, ha már ott vannak, az adót is beszedjék.

A város más részein elszórtan a nemesb igényekkel és teltebb tárcákkal rendelkező utazók
találhatják meg a kedvükre való fogadót, ahol tiszta szobát, jó ételt kaphatnak a pénzükért,
és még a hátasaik is megfelelő ellátásban részesülnek.

A Fekete macskához címzett a piachoz közel található,
mérsékelt árakon dolgozó italozó hely (“késdobáló”), a
laposabb erszénnyel de annál nagyobb önbizalommal
érkező JK-k számra ideális hely lehet. Igaz itt szállást nem
kaphatnak de olcsó sört annál inkább és bárkivel is
összefuthatnak.

A Vasmacskához címzett fogadó a kikötőhöz közel
található, egy régi torony köré épült, aminek köszönhetően
ellenáll az időjárás viszontagságainak. A cégére egy régi
horgony, ami állítólag a tulaj hajójáról származott mikor
még az öböl habjait szelte, de erre nincs bizonyíték. A
tenger felől érkező, vagy a kikötőt választó JK-k számára
szálláshelyül szolgálhat.



A Szürke Rozmár
A hajó, amin a játékosok a nap első felében haladnak Szürke Rozmár névre hallgat.
Kapitánya Lyess Hale, egy kipróbált tengerész, aki még nem olyan rég tartozik a Hallein
Sin Allessar kötelékébe - így ez az alkalom jó lehetőség neki a bizonyításra.
Hajóján sokrétű legénység kap helyet, így a játékosok is könnyen itt találhatják magukat.

Maga a hajó egy méretes, de lomhának mondható bárka - orrvitorlája nélkül is harmincöt láb
körüli, hasas példány. A Rozmár eredetileg termény- és jószágszállításra készült, így kisebb
átalakításokat végeztek rajta, hogy ne csak a szállítmányozásban, hanem tisztes legénység
- esetenként akár vendégek szállításában is részt tudjon venni.

A tat- és orrfedélzet alatt is találhatóak kabinok - míg hátul a szokásokhoz híven a kapitány
szobája és egy tárgyaló/étkező/térképkabin található, addig az orrban a fedélzetmester és
az első kabinokban a fedélzetmester és az elsőtiszt szokott pihenni - a játékos
karaktereknek azonban átadják ezt a két helyiséget, ha akarják.

Az első fedélzet központi rakodóterében szokott a legénység étkezni és szórakozni, ezen a
szinten az orrban található a konyha és az élelmiszerraktár, míg a fedélzet hátsó részén a
szállítmányhoz tartozó élelmet tárolják - és itt alszik a szakács is. A farban lévő másik
nagyobb helyiség a fegyvermesteré - a fedélzeti négy balliszta kezelése és karbantartása az
ő feladata - no meg a legénység harcedzetten tartása. A további öt kabin is a rangosoké
szokott lenni - ide költözhet a fedélzetmester, az elsőtiszt, a hajóorvos, a kormányos, a
navigátor, az árbócőr, vagy a számvevőtiszt.

Az alsó fedélzet a legénység szállása - és a rakomány nagy részét is itt tárolják. Ha a hajó a
kikötőből futott ki, akkor szinte csak üres ládák és hordók vannak itt, de ha a Démonráját
kíséri, akkor sok selyem és egyéb ruha-anyag, valamint néhány tucat, letakart ketrecekben
tartott egzotikus énekesmadár adja a rakományt.

KM! Nyugodtan alakítsd úgy a hajó legénységét - főképp a rangosokat, hogy az az általad
kitalált keretbe jól illeszkedjék - és a játékosoknak legyen kivel beszélniük. Ha a
pénzügyek és a rakomány érdekli őket, legyen számvevőtiszt, de ha nem, nem fontos.
Ha a karakterek háttere azt is indokolja, hogy az elffel együtt jöjjenek, ez akkor is egy, a
Démonráját (az elf hajóját) kísérő hajó legyen, közvetlenül ne léphessenek kapcsolatba
vele a csatáig.

A legénység alapvetően jó kedélyű, hiszen nemsoká kezdődhet a parton a fizetés elverése -
úgy vélik, már csak be kell kísérniük a Démonráját a kikötőbe: ez a jutalomjáték.



Szürke Rozmár alaprajz



A Csata:
A Tengeri csata nem tart túl sokáig, a három kalózhajó a Démonrája és a Szürke Rozmár
ellen - elég kiegyenlítetlen a küzdelem. Azonban Narnorall nem akárki, a legendákból
eddigre valamelyest megismert történetekre ráerősít itt is.

Ha a kalandozók nem lennének jelen a küzdelem során, nagyjából így zajlana:
1. A Démonrájától mintegy fél mérföldre van a Rozmár, mikor feltűnnek a kalózok.
2. A Rozmár nem tud háromszáz lábnál közelebb férkőzni, mikorra a három hajó

közrefogja a Démonráját
3. Elsülnek a balliszták - a Démonrája több helyen léket kap, ahogy az egyik kalózhajó

is
4. Megcsáklyázzák a Ráját, és át is érnek, mire a Rozmár beleszalad a már léket kapott

kalózhajóba. A Barrakudák emberei eközben csónakba szállnak, és a saját útjukat
járják.

5. Közelharc kezdődik, a Rozmár legénysége legyűri a hajón maradtakat, de erősen
süllyed a hajó, amin voltak. Eközben a Démonráján ádáz küzdelem zajlik, Narnorall
is sebet kap, de legyőzi az egyik kapitányt (Davastor).

6. A Rozmárnak ki kell hátrálnia, ha nem akar elsüllyedni a másik hajóval együtt. Ez a
manőver sok időbe telik, de a hajót meg kell menteni. A Démonrája süllyed.

7. Megjelennek a cápák a vízben, innentől aki vízbe esik, arra ezernyi fog támad.
8. A Démonráján lévő támadók sarokba szorítják Narnorallt, a túlerő legyűri a

legénységet. A Barrakudák emberei - bárhol is legyenek, visszavonulót fújnak.
9. Narnorallt hálókkal, kampókkal, kötelekkel hatástalanítják a kalózok, majd

eszméletlenül átvonszolják a kalózhajóra.
10. A Démonrája és az egyik támadó hajó (Az Ezüst szirén, kapitányostul) elsüllyed,

hullámsírba temetve több tucat tengerészt és kalózt. A cápák lakomáznak.
11. A Démonrája legénységéből mindössze kéttucatnyian élik túl a csatát - köztük az

elsőtiszt és a hajóorvos. Őket fél órával a küzdelem után összeszedi a Rozmár.

Azonban itt a játékosok miatt bármi megtörténhet… Ha elég ügyesek, akkor frakciótól
függően a Szürke Rozmáron (Kereskedők/Barrakudák/Narnorall emberei frakciók) vagy a
Sellőn lesznek, és személyesen is beszélhetnek a hőssel.

Kedves Mesélő!
Azt tanácsoljuk, hogy ezt a fejezetet ne dolgozd ki ennél jobban, mert a játékosok
kreativitása úgy is dugába dönti terveidet - ha pedig túl részletes tervek készülnek,
tapasztalatunk szerint túlságosan ragaszkodni fogsz hozzá, és a játékosok úgy érezhetik,
csak szemlélői az eseményeknek. Hagyd, hogy kibontakozzanak, de pörgesd az
eseményeket! Kényszerítsd őket gyors döntésekre, ketyegtesd az órát, és torold meg a
hibákat. Semmi olyat nem tudnak tenni, amit később ne lehetne kijavítani, de itt csak olyan
csapatok érjenek el sikereket, akik jól ismerik a világot, a rendszert, és gyorsan döntenek.



A Sellő
A Sellő Vérszakáll, a rettegett törpe kalóz hajója, amelyhez a hátterében leírtaknak
megfelelően egy másik törpe által jutott, aki közös kalandjaik egyikének során átment a
fátyol túloldalára. Maga a hajó egy háromárbócos bárka, amely negyven láb hosszú, kilenc
láb széles, kis merülésű és gyors (üresen három, megrakva is öt lábnyira merül, üldözési
sebessége pedig 20 mérföld is lehet óránként). Teljes legénysége húsz fő. Fegyverzete: 1
db katapult, 4 tűzköpő, 10 balliszta, ami elég komolynak mondható.

A hajó legénysége a kapitányon, kormányoson és a hajószakácson kívül - akikről már esett
szó korábban - tizenhét fő, legtöbbje sokat tapasztalt hétpróbás gazfickó. Torf szigorú
fegyelmet tart a hajón és minden kihágást kivétel nélkül megtorol, büntet. Nem ritkán
előkerül a korbács is, de - ha nincs zsákmány a láthatáron - a parancsszavak kikiáltásának
hangereje minimum egy üvöltéssel felérő hangerővel történik. Itt is akadnak a matrózok
között szökött rabok, útonállók és pénzéhes szerencsevadászok is, ez utóbbiakat nehezebb
kordában tartani, önfejűbbek tudnak lenni a kívánatosnál.



Kalóz Kikötő, epilógus
A kalóz kikötő a Terin folyó torkolatánál
található, egy a szárazföld felől
nehezen, csak nagy kerülővel
megközelíthető öbölben. Kellő
távolságra a várostól, hogy a delta
környékén gyakran jelenlévő köd
segítségével el lehessen tűnni a
kíváncsi tekintetek, esetleg üldözők
elől. De megfelelő közelségben mégis,
hogy információk érkezhessenek a
városból és megfelelő helyválasztással
szemmel lehessen tartani az elhaladó
hajóforgalmat. Az öbölben található
kocsmát-tavernát ugyan hajóval nem,
csak csónakokkal lehet megközelíteni, de a torkolat elrejti a lehorgonyzott hajókat a nyílt
vízen utazók tekintetei elől.

A delta környéke egyébként gazdag agyaglelőhely, amelyet leginkább a Dinis felé eső
oldalán aknáznak ki a fazekas céh emberei, ott termelik ki az agyag tömböket, amiket a
városba visznek feldolgozni legnagyobb részben.
A torkolat környékén egy kisebb “beltenger”, sós vizű tó is található, amit a tenger táplál,
földalatti barlangrendszeren keresztül.

A Nyereg-öbölben található fogadónak nincs neve,
cégére is csak egy sóban konzervált kardhal, amit a
bejárati ajtó fölé szegeztek. A kalózok csak kikötő,
vagy “randevúhely” néven emlegetik egymás között.
Az öreg Quar sok átalakítást csinált rajta az elmúlt
két évben, minden hajó legénységének van
lehetősége külön elvonulni a többiektől, sok raktár
és egyéb helyiség is kialakításra került itt; szinte
egy labirintus az egész. Ha óvatlan látogató téved
ide könnyen a kellemesen mocsaras vízben találja
magát, mert az épület terjeszkedése nem igazán
tetszett az öböl természetes élővilágának.
Kénytelenek voltak körbe építeni a trükkösebb és
annál mélyebb részeket, cölöpökre építeni amit
kellett.



A Kardhal taverna

Ebben a jelenetben számos frakció és személy képviselteti magát, az ő motivációik:

Torf (Vérszakáll) és a Selő legénysége Meg akarja ölni Narnorallt

Narnorall Ki akar szabadulni/Le akarja zárni az ügyet
egyszer s mindenkorra (pl. nyilvánosan
legyőzni, hitelteleníteni Vérszakállt)

Vak Antemor és a Barrakudák Megszerezni a nyakéket

Quarok, és Nua Quar legénysége Visszavenni Torftól a hatalmat - akár azzal
a mellékhatással is, hogy Narnorallt
kiszabadítják

További kalózok (pl. A csatából megmaradt
legénység, illetve a “helyiek”)

Bármi, de leginkább az erősebb fél felé
húznak, nem restek árulásra sem!

JK-k Remélhetőleg kiszabadítani/támogatni
Narnorallt



Opcionális frakciók és szerepeik:

A Hetek (Hallein Sin Allessar kapitányai) Kiszabadítani Narnorallt - akár több hajóval,
elsöprő túlerővel is jöhetnek, ha a JK-k nem
boldogulnak és epikus befejezés kell

Narnorall megmaradt legénysége Ha van kapcsolódási pontja a JK-knak,
megmaradhatnak, és segíthetnek pl. a
szabadításban

Tengeri Kígyó Ha már minden mindegy, jöhet egy mérges,
nagy kígyó ide is…

A szituáció a következő:
A hangulatot Narnorall és Vérszakáll ellentéte uralja - ha Narnorall fogolyként érkezett, akkor
Torf a központi, nagy asztalon akarja nyilvánosan (minél több ember előtt) kivégezni, de ha
Narnorall “ügyet lezárni” érkezett, akkor is itt kerülhet sor kettejük küzdelmére.
Értelemszerűen, ha fogoly, akkor a JK-k dolga az elf kiszabadítása, hovatovább Vak
Antemor és a Barrakudák ártalmatlanítása - hiszen nekik pedig a medál kell. Ez egy nagyon
nehéz feladat, laza szövetségesek nélkül ez nehezen sikerülhet. Azonban találhatnak ilyen
szövetségeseket, szándékosan előre is (Hetek, Megmaradt legénység, Quarok), de akár
alkalomszerűen, itt is (Quarok, Megmaradt legénység (fogolyként), További kalózok), és, ha
egyik sem sikerült, a KM is tudja úgy alakítani a szálakat, hogy a JK-kat segítse.

Kedves Mesélő!
Ebben a jelenetben az a lényeg, hogy a főhős és az antihős ellentétét kihegyezd, és az
eluralkodó káoszt a játékosok elé tárd.
Itt is nagyon fontos lesz, hogy pörgesd az eseményeket, újabb és újabb adalékokkal
színesítve a történetet a játékosok számára.
Ami tőlük elvárható, az az, hogy világos célokat tudjanak kitűzni maguk számára, és ezekért
a célokért ne legyenek restek felhasználni az eszköztárukat.
Itt érdemes lehet előre kigondolnod, milyen cél felé próbálod terelni őket, és hogyan építed
majd fel ezt a jelenetet:

pl. Narnorall kiszabadítása a játékosok célja, és a megmaradt legénység is velük van:
“Éppen akkor toppantok be az ajtónállók levágása után, mikor Torf hangosan azt kiabálja:
“Ha megöltem ezt a rühes elfet, végre mindenki láthatja, hogy előlem nem lehet
elmenekülni!”, majd kést szorít az elf torkához. [...] Azt látjátok, hogy Nua Quar maga is
felveszi a harcot Vérszakáll embereivel, ezzel épp titeket segítve. [...] Mikor már azt hiszitek,
kijutottatok a kalamajkából, tíz barrakudával találjátok szembe magatokat, a vezetőjük csak
ennyit mond: “Ide a medállal.” [...] A hajótok ugyan elsüllyedt, de ahogy a vízben gázoltok,
nyomotokban kéttucat kalózzal és barrakudával, akik mind a véretekre szomjaznak, egyszer
csak kürtszó üti meg a fületeket, és a ködből kibontakozó elf hajóról nyílzápor teríti le
üldözőiteket. “A hetek eljöttek értünk!” - kiáltja Narnorall - megmenekültetek!”



Narnorall I’ll Riell - A kereskedő, későbbi
alapító - 10./3. szintű elf harcos/varázsló

Külső jegyek:
Szálas termetű, szíjas izomzatú, ereje
teljében lévő elf harcos. Szőke haját
hegyes füle mögé tűri, arcán mindig
mosoly játszik.

Háttér, Jellem, Vallás:
Rend jellemű, hitetlen.

Főértékek:
Erő 15
Gyorsaság 18
Ügyesség 19
Állóképesség 17
Egészség 14
Szépség 17
Intelligencia 16
Akaraterő 17
Asztrál 18
Éberség/Észlelés 19

Ép:11 Fp:110
Ψp:50 Mp:30
AME:58(50 SP) MME:57(50 SP) Méregellenállás:4 Bátorság: 19
SFÉ: 3 (abbitacél lapokkal megerősített, egyedi bőrvért)

Harcértékek: puszta kéz elf íj levéltőr khossas
KÉ 46 36(10) 54(13+5) 55(9) 54(8)
TÉ/CÉ 86 82(4) CÉ:75(16+10) 91(9) 92(10)
VÉ 133 132(1) 132 Táv:140 134(2) 147(14)
Sebzés k6 2k6+2 k6+1 k6+2
Tám/kör 2+2+1 2+1 2+1 1+1

Képzettség Fok
Elf íj használata, Ökölharc, Kétkezes harc Mf



Hajózás, Térképészet Mf
Csomózás, Kötelékből szabadulás Af
Kötéltánc, mászás, esés, ugrás 75%

Beszélt nyelvek Fok
Elf Af,5
Közös Af,5
Arkat Af,4
Erv Af,4
Törpe (vanir) Af,2

Felszerelés, vagyon
Legfontosabb felszerelését fegyverei (saját elf íja, levéltőre és khossasa), valamint gyönyörű
nyakéke adják. Ezen felül is van nála némi pénz, illetve váltó, de tipikusan mást nem hord
magánál. A hajóján persze minden szükséges eszköz megtalálható.

Szófordulatok, jellemző mondatok
“Barátaim, köszönöm, hogy a segítségemre siettetek! Igazán hálás vagyok nektek.”
“Vérszakállnak túl sok van már a kontóján - ezt nem úszhatja meg retorzió nélkül. Százak élete szárad a
lelkén, itt az ideje, hogy valaki véget vessen zsarnokságának egyszer s mindenkorra.”
“A Szépek népéből származom ugyan, de emberek közt élek már jó ideje - és mit ne mondjak,
néhányatokat kezdem igazán megkedvelni!”

Narnorall nyaklánca

Narnorall nyakéke egy drágakőmágiával készült, egyedi
varázstárgy. A benne található drágakő egy mogyorónyi (~ 80
karátos), mágikusan tiszta igazgyöngy (értéke gyakorlatilag
felbecsülhetetlen). A gyöngybe zárt mágia átlényegítésen nem
esett át - tehát egyetlenegyszer lehet használni, és Narnorall
lelkéhez van kötve (az ő személyes aurája van
“belekovácsolva”), így csak rá hat, rá viszont akkor is, ha
esetleg elviszik tőle, egészen addig, míg szimpatikus
viszonyban állnak. A belé zárt varázslatok: Átalakítás és
Visszaváltoztatás (ld. ETK, 301) - 80 kg-os testtömegre, illetve
a Személyes Aura varázsjel - összesen 80+80+40 Mana-pont.
A varázstárgy Narnorall életét tudja egyszer megmenteni az
erőszakos haláltól - kihasználva azt, hogy a Visszaváltoztatás
során a visszaváltoztatott test a “lélek emlékeiből”, de
sérülések nélkül (ETK 301.) alakul ki. A nyakláncban rejlő
mágia aktiválódását úgy érdemes elképzelni, mintha a test a

halál után fénylő, áttetsző anyagúvá (üveg-szerűvé) változna, majd azután
visszaalakulna, mindezt szűk két kör alatt (az átalakítás 6 szegmens, a
visszaváltoztatás 1 kör).



További NJK-k

Barazinbar Tarâg Torf - Vérszakáll - A kalózkapitány - 8. szintű törpe
tengeri harcos

Külső jegyek:

Háttér, Jellem, Vallás:
Káosz jellemű, Antoh hívő
Színesítés: Babonásan fél a fekete macskáktól, rossz
ómennek tartja őket. Van egy sellő tetoválása a bal
vállán.

Főértékek:
Erő 16
Gyorsaság 14
Ügyesség 16
Állóképesség 18
Egészség 20
Szépség 9
Intelligencia 15
Akaraterő 17
Asztrál 11
Éberség/Észlelés 14

Ép:17 Fp:95 Ψp:- Mp:-
AME:31 (20 SP,1 0 AMU) MME:37(20 SP,10 AMU) Méregellenállás:10 Bátorság: 19
SFÉ: 4 (abbitacél sodronying)

Harcértékek: puszta kéz szablya(x2) kétkezes csatabárd
KÉ 47(10) 49(7+5) (0)
TÉ 80(4) 101(15+10) 84(8)
VÉ 116(1) 170 ((17+10) * 2) 121(6)
Sebzés k6+2 k6+2+* 3k6+2
Tám/kör 2+2+1 1+1+1 1

*fegyvereit mérgezi, Vak Antemortól beszerzett, 7. szintű (-3 próbára) Azonnali hatású (k10
szegmens), erős hatása bénultság, gyenge hatása görcs (ETK 381). Négy adag mérge van,
ezért csak 50% esélye van, hogy az ellenfelei Fp-sérülés után megmérgeződnek.

Képzettség Fok



Ökölharc, szablya Mf
Kétkezes harc, kocsmai verekedés Mf
Hajózás, csomózás, tengerjárás Mf

Beszélt nyelvek Fok
vanír (törpe) Af,5
Aszisz Af,5
Közös Af,4
Arkat Af,4

Felszerelés, vagyon
Fegyverein túl ami igazán értékes nála, az a gyűrűpár, melyet bal és jobb gyűrűsujján visel -
mindkettő aranyból van, de igazi értéküket mágikus tulajdonságaik adják: egyikük az
asztrális, míg másikuk a mentális mágiaellenállást növeli meg 10 ponttal. Értékük
együttesen meghaladja a száz aranyat.

Szófordulatok, jellemző mondatok
“Egyetlen hegyesfülűben sem bízz mind balszerencsét hoz a fejedre!”
“A könyörületesség a gyengék álcája, hogy elrejtsék félelmüket; a bátrak nem félnek ölni és meghalni, ha
itt az idő!”
“Minden csak addig a tied ameddig meg tudod tartani.”



Tengerészek illetve Kalózok-  - 1.-3. szintű tengeri harcosok, tolvajok

Külső jegyek:
Változó külsejű figurák, de tipikusan tengerjáráshoz praktikus, könnyű öltözetben vannak.

Háttér, Jellem, Vallás:
Váltózó hátterű és jellemű alakok, legtöbbjük hitvilágában Antoh vagy Annir, vagy a
tengerszellemek tisztelete jelenik meg. A hétköznapi tengerészek esetében a Rend, míg a
kalózok esetén a Káosz tipikus jellem-összetevő.

Ép:6-10 Fp:15-35 Ψp:- Mp:-
AME:0-4 MME:0-6 Méregellenállás:2-6 Bátorság: 8-14
SFÉ: 0-1

Harcértékek: puszta kéz szablya szigony kö.nyílpuska
KÉ 15-25(10) 12-22(7) 9-19(4) 7-17(2)
TÉ/CÉ 30-50(4) 41-61(15) 36-56(10) CÉ:20-30(16)
VÉ/Táv: 90-105(1) 106-121(17) 104-119(15) Táv: 50 láb
Sebzés k2 k6+2 k10 k6+1
Tám/kör 2 1 1 1

Képzettség Fok
Kocsmai verekedés Mf
Tengerjárás, Hajózás Af
Csomózás, Köt. Szab. Af

Beszélt nyelvek Fok
Arkat Af,4
Közös Af,4

Felszerelés, vagyon
Változó, általában nincs szinte semmilyen vagyontárgyuk.

Szófordulatok, jellemző mondatok
“Hé, fiam! Dobd már ide nekem azt a kötelet!”
“Na megállj csak! Majd akkor legyen nagy a pofád, amikor szétszabdalom az arcodat!”
“Süllyedünk! Süllyedünk! Hajót elhagyni! Hajót elhagyni!”



Vak Antemor - A Vajákos - 7. szintű boszorkánymester

Külső jegyek: Százéves, és annak is
látszó, randa öregember. Mindkét
szemét vastag hályog fedi. Fekete
köpenyben, bottal jár. Görnyedt
tartása nem sok erőt sejtet, vastag
arcbőrén, kézfejein itt-ott furcsa
színű elváltozások, hegek
mutatják, hogy vagy sötét
mágiákkal, vagy erősen maró
anyagokkal dolgozik.

Háttér, Jellem, Vallás:
(Halál, Káosz)
�arr-hívő boszorkánymester, aki
semmilyen eszköztől nem riad
vissza, hogy megszerezze
magának az örök életet. Hírhedt a
kalózok között, de kering róla jó
pár történet az egész
Riegoy-öbölben.
Színesítés: Egy Rosszul alkalmazott
Bagolyszem varázslat hatására vakult
meg.

Főértékek:
Állóképesség 7
Egészség 12
Szépség 6
Intelligencia 13
Éberség/Észlelés 11

Ép:5 Fp:50 Ψp:32 Mp:49
AME:34(32 SP) MME:38(32 SP) Méregellenállás:6 Bátorság: 10

Harci taktika:
Ha lehet, kerüli a küzdelmet, közelharcot sosem folytat. Légimérgeket, füstbombát dob el,
ha tud, és menekülőre fogja. Ha varázsolnia kell, szituációtól függően Tenger
felkorbácsolása (ETK 255.), Vakság Okozás (ETK 249.), Izzó idegek (ETK 248.), vagy különféle



Villámmágiák (ETK 241.-től) a kedvelt varázslatai. Ha úgy véli, túl erős ellenféllel került
szembe, Tűzalakban (ETK 240.) próbál menekülni.

Képzettség Fok
Méregkeverés, herbalizmus, élettan Mf
Alkímia Af

Felszerelés, vagyon
Számtalan méreg, illetve figyelemelterelésre alkalmas eszköz lapul tarsolyaiban
(ördögpatron, szikrapor, füstbomba). Egy hatalom italát is hord magánál

Szófordulatok, jellemző mondatok
“Az a nyakék kell nekem. KELL NEKEM!”
“Ne álljatok az utamba, hatalmasabb vagyok, mint gondoljátok!”
“Ajánlok nektek egy jobb üzletet: adjátok nekem a nyakéket, és egy életre gazdaggá teszlek titeket!”


