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TT2021 - Karakteralkotás
„…a tudás: hatalom – Krad a megmondhatója…“

Előszó

A karakteralkotás során minden játékosnak egy karaktert kell megalkotnia a

rendelkezésére álló pontkeretből. A karakterek hátterét már 17.000 megszerzett

tapasztalati pont biztosítja. A játékos ennél eggyel sem oszthat el többet, és a

karakteralkotás során sem nyerhető sehonnét több Tp! Az el nem költött Tapasztalati

pontok a karakteralkotási folyamat végeztével elvesznek.

Idén először a karaktereket a Kalandozok.hu online Karakteralkotójában kell

elkészítenetek: https://kalandozok.hu/karakteralkoto/

A karakteralkotó ugyan még béta verzióban van, viszont már majdnem mindent tud, amit

az exceles karakteralkotó tudott, a hiányzó dolgokat jövőre pótoljuk.

Karakteralkotásban Engedélyezett Szabálykönyvek (KESZK)

Első Törvénykönyv Második

Törvénykönyv

Harcosok, Gladiátorok, Barbárok

Papok, Paplovagok 1, 2 (a korábban megjelent papot, paplovagot ez alapján kérjük)

Kalandozók Kézikönyve (az idén engedélyezett Rúna cikkek letölthető jegyzéke)

Továbbá alkalmazzuk 10. képességnek az ÚT-ből ismert Érzékelést.

Karakteralkotás – 1. lépés: Háttér

Összeszokott, északi kötődésű (Északi Szövetséghez hű, vagy Toron-párti, vagy semleges

viszonyulású) és kötelezően északi származású kalandozócsapatot hozzatok. A

karakter- és csapatelőtörténet terjedelmére nem kívánunk megkötést tenni. A tapasztalatok

azt mutatják, hogy 1-2 oldal az adott karakternek, és pár oldal a csapatnak bőven elég, hogy

a KM által is jól feldolgozható előtörténetmennyiséget készítsetek. A Kalandmodul P.sz.

3699-ben, a meleg évszakban, Krad kvartjának harmadik („Beavatottak”)

havában játszódik, Doran városában.

A csapat karakterei a kiegészítő oldalon leírt négy szervezet valamelyikéhez

tartoznak és annak érdekeit szolgálják.

• Minden csapattag csak ugyanahhoz a szervezethez tartozhat. A szervezetet az online

karakteralkotó egyebek részében tüntessétek fel.

• Az, hogy milyen szerepeket töltenek be, és azt miként és hogyan látják el, a játékosoknak

kell kidolgozni, a karakterlapon vagy az előtörténetben ismertetve.

• A csapattagoknak erős szálakkal kell kapcsolódniuk a szervezethez, de nem tölthetik be

azok kiemelt vezetői szerepköreit.

https://kalandozok.hu/karakteralkoto/
http://bit.ly/O9vhOR
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Előtörténet

Minden JK előtörténetében kérünk figyelmet fordítani arra, hogy az illető karakterből

hogyan és mikor lett az adott szervezet tagja. Az előtörténeteket ott kérjük befejezni, hogy a

Játékos Karakterek a szerveztük utasítására Doranba érkeznek, felvenni a kapcsolatot a

helyi kapcsolatukkal (lásd a szervezetek leírásánál)

A csapatelőtörténetet a csapatvezető JK előtörténete után, vagy elé helyezzétek el. Speciális

előtörténet készítés esetén a csapatbeküldésnél csatoljátok az emailhez.

Karakteralkotás – 2. lépés: Kaszt és szint

Az egyes karakterek kasztjának meghatározásakor a KESZK-ben szereplő lehetőségek

közül válogathattok.

A Tapasztalati szintre a rendelkezésetekre álló pontkeretből költhettek. (Vigyázat! ETK

elírások!) A többkasztú karakterek indítását (tehát sem a váltott-, sem az ikerkasztot) nem

engedélyezzük az idei verseny során sem.

Ha a karakter kasztja, származása vagy háttere az adott szervezet eszmeiségével nehezen

egyeztethető össze, akkor csak nagyon jó indoklással és előtörténettel fogadjuk el. Nem

zárunk ki egyetlen kasztot sem előzetesen, mert bízunk abban, hogy jól tudjátok

megalkotni a karaktereiteket, ám nagyon extrém esetekben élünk a vétó jogával.

Karakteralkotás – 3. lépés: Faj

A játszható fajok és Tp költségük lentebb olvasható. Természetesen a faj-kaszt

párosításokból csak az I és az I* jelűek választhatóak.

A tapasztalati pont költsége az egyes játszható fajoknak:

0 Tp: ember

50 Tp: félelf, törpe, udvari ork,

500 Tp: elf,

1500 Tp: wier

Amund, dzsenn és khál fajú karakter nem játszható (északon nagyon ritkán fordulnak elő).

Karakteralkotás – 4. lépés: Képességek

Minden karakter tíz képességgel rendelkezik, azaz használjuk a tizedik, Érzékelés

képességet is!

Érzékelés:

Amazon, Bajvívó, Barbár, Bárd, Pap, Paplovag, Sámán, Szerzetes: K10+8

Fejvadász, Tolvaj, Harcművész, Kardművész: K6+12

Minden más kaszt: 2K6+6

Minden karakter a kasztjának megfelelő (hozzávetőleg átlagosan kidobható)

képességértékkel rendelkezik.

Azt, hogy pontosan mennyi ez az érték, a dobáskódból lehet megállapítani.

3K6-1 9 3K6 10 3K6(2X) 11

K10+6 12 2K6+6 13 K10+8 14
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K10+8(2X) 15 K6+12 16 K10+10 16

K6+14 18

Ha egy adott karakter képességének értékét a játékos tovább kívánja növelni,

megteheti.  Minden erre költött 150 Tp-ért egy ponttal növelheti a dobáskód

alapján kapott értéket. Különleges felkészítéshez 450 Tp-t szükséges

pontonként. (Tehát például: K6+12+kf  dobáskód esetén 20-as főértékhez: 2 x

150 + 2 x 450 = 1200 Tp-t szükséges költeni.

Mód van arra is, hogy a játékos átlag alatti képességgel rendelkező karaktert

alkosson, ám az így elvett pontok maradéktalanul elvesznek, és máshol fel nem

használhatóak. (A karakteralkotó program ezt kezeli, nem kell külön foglalkozni

vele.)

További jellemző, hogy a kormódosítókkal nem kell számolni, azok csupán a kaszt

minimum/maximum értékének meghatározásakor veendők figyelembe. (A karakteralkotó

program ezt nem kezeli, kérjük a játékrendszeri szabályok betartását.)

A faji módosítók a szabálykönyvekben leírtaknak megfelelően alkalmazandóak, továbbá a

kaszt minimum/maximum értékének meghatározásakor is figyelembe veendőek.

Minden karakter választhatóan – szervezetük további juttatásaként – 50-es asztrális és

mentális statikus pszi-pajzsokkal indulhat. Amennyiben a játékos ezt választja a

karakterének, a pajzs nem sajátnak, hanem más által építettnek minősül.

Karakteralkotás – 5. lépés: HM, Ép, Fp, Kp, Mp, Pszi-p és %

Kaszttól függetlenül, minden karakter már első szinten megkapja a szintenkénti HM-et,

Fp-t, és Kp-t, valamint a szintenkénti %-ot is (ahol ez értelemszerű). Természetesen a

szintenkénti Mp-t és Pszi-pontot nem kapja meg a karakter az első szinten. Dobások

esetén K6-os dobás 6-osnak számít.

Karakteralkotás – 6. lépés: Képzettségek

Amit a karakter alapból (Kp költése nélkül) megkap:

● Nyelvismeret (anyanyelv) Af (5),

● Kultúra (saját kultúrkör, választott szervezet) Mf,

● Helyismeret (saját lakóhely és környéke) Mf,

továbbá a szervezeti kiképzés részeként megkapja a

● Nyelvismeret – választható Af (4)

● Szájról Olvasás Af,

● Színészet Af,

● Kínzás elviselése Mf,

● Szakma – választható Af

képzettségeket.  Ha nem akarjátok fejleszteni, akkor ezeket a képzettségeket nem kell

felvenni a karakteralkotó képzettségek részében, viszont az egyebek részben fel kell
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tüntetni. A játék során a kalandmesterek is úgy veszik, hogy karakterek ezeket a

képzettségeket ismerik Kp költés nélkül is, ebből adódóan másik képzettségre nem

lehet beváltani sem. Amennyiben valamelyiket ezen képzettségek közül a karakter

kasztból megkapja, vagy lehetőség szerint felveszi magasabb szinten, úgy abban az

esetben természetesen felvételre kerülhetnek.

Amennyiben egy adott kasztnál tiltott a képzettség, úgy a KM ezzel számolni fog a játék

során.

Képzettségek felvétele: ha valaki már ismer egy képzettséget Af-on, és el akarja sajátítani

Mf-on, akkor csak a különbség értéket kell kifizetnie.  Az online karakteralkotóban ez

beépítésre került.

Vannak képzettségek, melyek ismétlődnek, mégis ütköznek egyes engedélyezett

szabálykönyvekben. Jogosan felmerül hát a kérdés, hogy melyiket használjuk. Például:

Hadvezetés (HGB) / Hadvezetés (ETK) Erdőjárás (HGB) / Erdőjárás (ETK)

Emberismeret (MTK) / Lélektan (PPL1) Mechanika (MTK) / Mechanika

(PPL1) Festészet, rajzolás (MTK) / Rajzolás (PPL1), Festészet (PPL1), Helyismeret

(PPL1) / Helyismeret (MTK)

Az ilyen esetekben az itt első helyen leírt szabálykönyvnek megfelelő képzettségeket

használjuk. Az online karakteralkotóban ez beépítésre került.

Az MTK-ban szereplő Éberség/Észlelés és a Követés/Lerázás képzettségek nem

választhatóak, mert helyettük az Érzékelés képesség van használatban.

A százalékos képzettségekhez az ügyesség 10 feletti része  hozzáadódik. (Akinek  nincs

felvéve zsebmetszés, annak is van például – 13-as ügyesség esetén – 3 % esélye a sikerre.)

Karakteralkotás – 7. lépés: Felszerelés, vagyon és mágikus tárgyak

Minden karakter a Tapasztalati szintjével megegyező számú aranyból

vásárolhatja meg az  induló felszerelését. Ezen felül minden vagyonra költött 10 Tp

egy arannyal növeli meg a karakter  rendelkezésére álló keretet. Fontos kikötés, hogy a

játék kezdetén minden karakter legfeljebb  annyi arany értékű készpénzzel

rendelkezhet, amennyi a Tapasztalati szintje.

Minden karakter kasztjától függően ingyenesen megkap néhány jellemző

tárgyat:

Harcos: egy rend fegyverzet

Gladiátor: egy rend fegyverzet

Fejvadász: egy rend fegyverzet

Lovag: lovagi fegyverzet

Amazon: egy rend fegyverzet

Bajvívó: egy rend fegyverzet

Barbár: egy rend fegyverzet

Tolvaj: tolvajfelszerelés

Bárd: főhangszer vagy egy rend fegyverzet

Pap: egy rend fegyverzet, szent szimbólum

Paplovag: lovagi fegyverzet, szent szimbólum

Harcművész: semmi

Kardművész: slan kard
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Szerzetes: semmi

Boszorkány: 5 adag hatalomitala

Boszorkánymester: 5 adag hatalomitala

Sámán: sámánruházat és sámántárgyak

Tűzvarázsló: egy rend fegyverzet Varázsló:

varázslóbot

Egy rend fegyverzet: az iskolára jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú

fegyver (vagy fegyver + kiegészítőfegyver), továbbá ha ez ott általános, akkor egy

jellemző vért (ára maximum 80 arany, anyaga közönséges fém)

Lovagi fegyverzet: a rendre jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú fegyver

+ kiegészítőfegyver, továbbá egy jellemző vért (ára maximum 200 arany, anyaga

közönséges fém)

Minden további felszerelést meg kell vásárolni a fentiek alapján kiszámított keretből.

Az árak meghatározásában a KESZK-ben található információk veendőek figyelembe.

Kiegészítő árlista

Gladiátor  vért  (25A),  Kráni  vért  (60a),  Kardművész vért  (35a),  Alkarvédő  (5e),  Alkar-

és  lábszárvédő   (1,5a); Harcművész fegyverek: khot (2A), khiel (4a), khrin-kao (3a), sho-

khot (2,5a), sryn-tőr(2a),  horgaskard (30a), sai (3a), tonfa (1A), hagai (2,5a), láncos sarló

(2,5a), acélkorbács (10a), nunchaku (3a),  vaskígyó (3a), többrészes bot (10a); Főnix: 3/1-

es sodronying (40a), 4/0-s sodronying (60a); Tűzvarázsló   (Pusztító tűz útja) pikkelyvért

(200a); Emeril kard (2A), , Hadijogar  (1A), Rackla hátas (5a), Kapcsolat tükre-Ellana

(10a), Íjvessző (5r); Nyílpuska lövedék: kézi (50r), kahrei (2E), könnyű (20r), nehéz (40r),

shadoni (1E)

Amennyiben a játékos szeretné, úgy a karaktere rendelkezhet abbitacél fegyverrel is. E

fém fegyverek ára a hagyományos fegyverekének tízszerese. Az STP-jük a közönséges

anyagú fegyverekének másfélszerese, de az adott fegyver harcértékeire nincs hatással.

Ellenben megilletik az abbitacél kapcsán létező játéktechnikai előnyök, pl.: villámmágia,

elementálok stb.

Az ETK 402. oldalán szereplő táblázatban lévő pénzértékek feléért vásárolható 1 karátnyi

mágikus tisztaságú drágakő.

Karakterek közötti pénzforgalom

A csapat tagjai között már a karakteralkotási időszakban is lehetséges a pénzáramlás, így

már karakteralkotási időszakban is átadhatók anyagi javak. Amennyiben szeretnétek élni a

lehetőséggel, úgy az online karakteralkotóban (Átadott vagyon és vásárolt felszerelések)

vezessétek fel melyik karakternek, mekkora összeg került átadásra és átvételre. (Az átadott

arany továbbra sem váltható vissza Tp-vé.)

Mérgek

A méregkeverés terén Magyar Gergely Méregkeverés című kiegészítőjének kivonata a

mérvadó, kétfokú rendszerben értelmezve. Az ETK-s példamérgek árát is e rendszer

szerint szükséges újraszámolni, akkor is, ha ez kedvezőbb, vagy éppen kedvezőtlenebb az

adott méregnél.

A kérdéses mű a fenti Kalandozók Kézikönyvében megtalálható.
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Varázstárgyak (tetoválások, varázsjelek stb)

A varázstárgyak ára: a rá költött Mp x 2 arany + a varázstárgy előállítási (alapanyag)

költsége.

Varázslóbot

Nem  a  Rúnás  verziókat  használjuk,  hanem  egy  kevésbé  komplikáltabbat,  ami

versenyen  játszhatóbb.  Játéktechnikailag: fele annyi Mp tárolható a botban, mint

amennyi a varázsló max. Mp-ja. A bot manája  nem adható össze a varázslóéval,  minden

szempontból külön kezelendő.  Botból való varázslás esetén a  varázslási  idő 1 körrel

megnő.  Bot  feltöltése  a  varázsló  saját  manájából  történik,  ideje: 1 perc  mana-

pontonként. A bot mágikus tárgynak számít, és a személyes aurájához tartozik.

Varázslóbotból való mana- kinyerés üteme (zavartalan koncentráció mellett): Tsz.-nyi Mp

/ kör

Továbbá minden JK megkapja az alábbi felszerelést:

1 adag Kis halál méreg

8. szintű, émelygés / “tetszhalál” hatású étel-italméreg. Hatását 1K6 x 10 perc alatt fejti

ki, melynek időtartama 1K6 óra. Fogyasztója sikeres méregellenállás esetén émelygést

érez, sikertelen próba esetén lassan elkókad és a Slan pszi alatt leírt Tetszhalál állapotába

kerül. Ára a recept titkossága miatt felbecsülhetetlen.

Karakterleadás

Elsősorban 4 fős csapatok jelentkezéseit várjuk, de végső esetben a KM-ekkel való

egyeztetés alapján a létszámtól el lehet térni.

Kérjük továbbá, hogy a tábor kezdetére a karakterek papír alapon is legyenek elkészítve

(segítség limitációkkal: Karakteralkotó, nyomtatási kép), hogy így képesek legyetek azt

majd a Mesélőtöknek leadni! Köszönjük!

A karaktereket a kalandozok.hu online karakteralkotójában:

https://kalandozok.hu/karakteralkoto kell elkészíteni.

A karaktereket csapat szinten egyben, e-mailen keresztül kell benyújtani.

A levél tárgyában a csapatotok nevét tüntessétek fel, a levél törzse tartalmazza a

kalandozós nicknév, karakternév, illetve a karakteralkotási rendszerből a karakterek

megosztási linkjeit.

Beküldési határidő: 2021.  december 1. 23:59

Beküldési cím: tt2021@kalandozok.hu

Kérjük a határidőt vegyétek komolyan. Amelyik csapat nem adja le a

karaktereit/előtörténeteit időben, annak KM-preferenciája hátrányba fog kerülni a

KM-ek kiosztásakor.

Végszó

Kérdéseket, észrevételeket a Kalandozok.hu fórumán az erre a célra nyitott témában

https://kalandozok.hu/karakteralkoto
mailto:tt2021@kalandozok.hu


Kalandozok.hu Téli Tábor 2021

tehettek.

Üdv,

A Kalandmesterek

Függelék

A választható szervezetek:

Dorani Titkosszolgálat

Doran egy viszonylag kicsi varázslóállam, annál nagyobb befolyással és hatalommal. Egy

magiokrácia. Mégis miért is erős egy ilyen kicsiny állam? Nincs vörös zászlaja, így Vörös

Hadura sem. Nincs óriási hadserege, vagy gazdasága sem. Igazából semmi, ami a háborúhoz

kellene…. De mint sok minden más, ez is fejben dől el. Mert koponyából bizony rengeteg

van, és itt elsősorban nem a nekromanták nyakláncait ékesítőkre gondolunk. Óriási

mennyiségű felhalmozott tudás koncentrálódik a városállam falai között és hatalmas

mágikus erő is egyben. A Dorani Titkosszolgálat Ynev-szerte kiemelkedő. Északon biztosan.

Amiről ők nem tudnak, az nincs. Egy láthatatlan erő, ami ha kell, mozgatja a szálakat…vagy

elvágja őket. Egy kis ország számára kulcsfontosságú, hogy erős barátai, szövetségesei

legyenek. A szövetségesek védelme, információval ellátása, illetve megerősítése a

mágusállam titkos szervezetének dolga. Ha a kiemelt szövetségesek stabilak, és készen

állnak az ellenfél hadmozdulataira, Doran falai is védve vannak. Arról nem is beszélve, hogy

a szövetségesek megerősítését “manipulálásként” is értelmezhetjük. Sokkal egyszerűbb és

konfliktusmentesebb, ha más szerszáma van a csalán közvetlen közelében… A háttérből

irányítva mozgatni a szálakat, na ilyen a Dorani Titkosszolgálat. Mindig egy lépéssel az

ellenfél előtt kell járniuk, s bár ez a legutóbbi Zászlóháború elején nem igazán sikerült nekik,

tanultak a hibákból. Azóta még nagyobb hangsúlyt helyeznek a kalandozókra, és jónéhány

kiemelkedő jóstehetségű Della pap szolgálatait is igénybe veszik. A Stella Prosylens Noirt

követő boszorkányrendjével pedig stratégiai szövetségben állnak.

Toroni Titkosszolgálat (Nebula Mortem)

A toroni kémszolgálatnak legalább olyan szövevényes a felépítése, mint délen a pyarronié.

Több, egymástól független szervezetről van szó. Külön kémszervezete van Tharr egyházának,

a pápáknak, a regitoroknak, a császárnak. A mindenek felett álló természetesen a

boszorkányhercegek közvetlen irányítása alá tartozó rettegett szervezet, a Nebula Mortem,

melynek a felépítésében - a kasztrendszer miatt - még fontosabb szerepet kap a hierarchia; s

a legfőbb szálak Daumyr felé vezetnek. Toron szemeinek és füleinek aktív jelenlétével egész

Északon, mondjuk egészen Erionig érdemes - és kell is - számolni. Ez persze nem azt jelenti,

hogy szükség esetén messzebbre ne érhetne el a kezük…

A Nebula Mortem folyamatosan idegenben tevékenykedő egységeit futárként, testőrként is

segítik a Ködfivérek fejvadászklán legjobbjai. Ők oltalmazzák azon mentális vagy mágikus

praktikákkal próbálkozókat, kiknek elsődleges feladata a szellemerőt használó ellenség

összezavarása vagy kiiktatása. Merényleteket, gyilkosságokat hajtanak végre, feladatuk az

ellenfél lelki megtörése, összezavarása és megtévesztése. Természetesen rájuk hárul az

ellenség hasonló feladatokkal megbízott egységeinek felkutatása és elpusztítása is.
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Kobrák

Toroni központú tolvajklán, fő tevékenységi területük a Quironeia, de kezük egész Ynevre

elér. Ötödik háznak is nevezik őket Toronban. Toroni központjuk Sinhin városa, és számos

nagyvárosban akad helyi központjuk, Abasziszban például Obrat kikötővárosa, melynek

alvilágát hivatalosan – királyi bullával! – uralják, erioni székhelyük a Shamiti kőház. A klán

fejének egyes források egyenesen toroni főurat tartanak. A Kobrák befolyási területüket –

ami Ynev szinte minden érdemes lakott része) tartományokra osztják fel, amik véletlenül

sem követik a politikai határokat: Abasziszt három (ifini, obrati és baraad-szigeti), Toront is

három (shuluri, sinhini és jadili) tartományra osztják, de nyugaton az Elátkozott Vidéktől

egészen Riegoyig egyetlen, erioni székhelyű kobra-tartomány van. Ezek élén háromtagú

tanács áll, a pénzügyetkért a csuklyás kobra, a fegyveres konfliktusokért, biztonságért a

fehér kobra, míg a többi tartománnyal és vezetővel való kapcsolatért a mérgek atyja felel.

Tevékenységük igen széleskörű, gyakran magas körökből szednek védelmi pénzeket, a

szabadúszók foglalkoztatása mellett a zsarolás, lopás, rablás, védelmi pénzek, alvilági- és

rabszolgakereskedelem, bordély és játékházak üzemeltetése mind jellemző rájuk.

Módszereik durvák és kegyetlenek, nem riadnak vissza az embereket eltorzító, mágikus

kísérletektől sem, klánjukhoz kapcsolódik a sichel, a dvorgaz és a hilvar nevű mágikusan

kitenyésztett bestiák. Számos kisebb tolvajklánt felügyelnek, másokkal kiváló kapcsolatokat

ápolnak, mint amilyen például a toroni Síró Hölgy Lányai. Kiváló tolvajokat nevelnek maguk

is. Kínvallató mestereiket hóhérkobráknak nevezik; legjobb késelőiknek a kobratánc nevű,

hatékony késelési technikát is megtanítják. Az ő birtokukban van az Árnyékkard nevű

Morgena-ereklye is. Bár főleg északon tevékenykednek, kezük délre is elér, a

Szürkecsuklyások esküdt ellenségei.

Szürkecsuklyások

A Szürkecsuklyásoké több tízezer tagot számláló klán. Tagjai nem kizárólag tolvajok,

akadnak közöttük harcosok, boszorkánymesterek, de még varázslók is. A szervezet felső

vezetéséről keveset tudni, de azt beszélik, mind egy szálig nemesurak, köztük nem egy grófi,

bárói ranggal bír. A klán központja Shadon városban található, ami egyébként híres

közbiztonságáról. A Szürkecsuklyások kizárólag tehetős emberek javainak eltulajdonításával

foglalkoznak, a szegények teljes sérthetetlenséget élveznek előttük. Rabolnak utcán,

zsebmetszenek, zsarolnak, besurrannak, szélhámoskodnak, de ritkán folyamodnak

erőszakhoz, és még ritkábban ölnek. Számtalan, hozzájuk csak lazán kötődő tolvaj tagjuk

van, akik „bevételeik" egy részének leadásával a klán védelmét élvezik a világ szinte minden

táján. Erre bizony szükség is van, tekintve, hogy a Szürkecsuklyásoknak meglehetősen sok

ellenségük akad. Más, rivális tolvajklánok ezek, amelyek vagy irigylik hatalmukat, vagy

megvetik békés módszereiket. Legbőszebb ellenségeik a toroni Kobrák. A két klán között

kibékíthetetlen ellentét feszül, melynek alapja a a módszerek különbözősége. A

Szürkecsuklyások egyszerű gyilkosoknak tartják a Kobrákat, azok pedig gyáva,

anyámasszony katonáinak tekintik a Szürkecsuklyásokat. A Psz. 3670-es években Tret

Arkhon (Alyr Arkhon ikertestvére) volt a klánfőnökük. A mostani vezető kilétét jótékony

homály fedi.


