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Feketehomok Kikötő 
A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték rendszeréhez 

 
Graham Bottley  

 
Feketehomok Kikötő. Ez a név egyet jelent a 
romlottsággal, a gonoszsággal, és a 
bűnözéssel. A legtöbb ember, csak úgy 
emlegeti, mint a „Tolvajok Városa”, és ezt a 
nevet ki is érdemelte. Mindenféle 
kalandorokat és Hősöket vonz magához, a 
gyors meggazdagodás, és a hírnév 
reményében. 
 
Ez a könyv a Kaland Játék Kockázat 
szerepjáték kiegészítője. Tartalmaz új 
szabályokat, Lőporos fegyvereket, Tengeri 
varázslatokat, hajókat, és egy véletlen 
település készítőt. Ezen kívűl Feketehomok 
Kikötő teljes leírását, negyedenként 
rendszerezve. Bemutatjuk még, hogy milyen a 
hétköznapi élet egy ilyen nagyvárosban. 
 
 
 

SZÜKSÉGES A KALAND JÁTÉK 
KOCKÁZAT SZEREPJÁTÉK KÖNYV! 
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ELŐSZÓ 
 
A Kaland Játék Kockázat szerepjáték egy klasszikus játék, és amit most a kezedben tartasz, az egy klasszikus kiegészítő. A 
gonosz város Feketehomok Kikötő először a „Tolvajok Városa” játékkönyvben jelent meg. Régóta kedvelt környezete a 
kalandoknak. Ez a könyv, egy új és átdolgozott kiadása a város ismertetőjének. Találkozhattok ismét a régi barátokkal, és 
ellenségekkel. Vállalkozások, vendéglők, a helyi ismert emberek, és még sok minden más megtalálható a Feketehomok Kikötő 
kiegészítő könyvben. 
 
Ezen felül a könyv tartalmaz néhány új szabályt, amivel tovább lehet bővíteni a Kaland Játék Kockázat szabályrendszerét. 
Szabályok a Lőporos fegyverekhez, tengeri varázslók, tengerészet, és még egy település generátor is megtalálható benne. 
 
Akkor fogd a hátizsákodat, a lámpást, és a kardodat, aztán találkozunk Feketehomok Kikötőben! 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Sok  embernek  köszönhető,  akik  nélkül  ez  a  könyv  nem  lenne.  Steve  Jackson  és  Ian  Livingstone  nyilvánvalóan  ők  ketten  a  
Kaland Játék Kockázat jelenség megteremtői. A folyamatos ihletekért, ami már több mint harminc éve folyamatosan villannak 
be. A hatalmas mennyiségű finanszírozás, ami Marc Gascoigne és Pete Tamlyn köszönhető. Nélkülük nem jött volna létre az 
új Kaland Játék Kockázat Szerepjáték. És az, hogy az előző kiadások a Dungeoneer, Blacksand! és Allansia nagy siker volt, ez a 
könyv e nélkül nem készült volna el. 
 
 
  



1. FEJEZET – ÚJ SZABÁLYOK
 
z a fejezet számos új szabályt tartalmaz, a
hasznos lehet a kalandok alatt. Főleg akkor, ha 
az tengeren játszódik, és kalózok is 

szerepelnek benne. Igazából ezek a szabályok ilyen 
környezetre vannak kihegyezve. A Kalandmester dönt 
az felül, hogy mikor, és melyik szabályt akarja 
alkalmazni. Bizonyos szabályok tisztességtelenül nagy 
előnyt, vagy kivételesen nagy hatalmat adhatnak 
egyedi helyzetekben. A szabályokat viszont könnyedén 
be lehet illeszteni a már meglévő rendszerbe.
 

Lőporos Fegyverek 
 
A bölcsek szerint a Lőport a törpék fedezték fel 
Fangthane városában, a Fagyás havának 19. napján a 
r.i.sz 1955 évében. Ismert elnevezései, villanópor, lőpor, 
vagy puskapor. Fangthane nagy falait átlépve 
nemsokára meghódította egész Allansiát, és a Régi 
Világot. Viszont nem igazán széles körben terjedt el.
 
Ezt a rendkívül robbanékony alkémiai készítményt, 
különböző területeken lehet alkalmazni. Használhatja 
személy, vagy külön hadtest. Igen erős, de 
kiszámíthatatlan fegyver. Kalózok, rablók, és 
párbajhősök gyakran használnak kovács pisztolyokat, 
kovácspuskákat. Nagyobb harci egységek ágyukkal 
lőhetik az ellenséget, míg a falakat egyszerűen 
felrobbanthatják vele. Ezen kívül egyes hajók 
rendelkezhetnek ágyukkal, és egyéb gránátokkal.
 

 
Új Képzettség – Lőporos Fegyverek
 
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon bárki is 
fegyvereket használni, szüksége lesz a Lőporos 
Fegyverek képzettségre. A Hős a képzettség nélkül 
képes fegyverrel lőni, eldobhat egy égő gránátot, vagy 
meggyújthat egy kanócot a hordó oldalán. De nem 
képes újratölteni a lőfegyvert, és robbanószert 
Támadáskor a képzettség értéke hozzáadódik a 
Támadás dobáshoz. 
 
Ezt az új Képzettséget szükséges ahhoz, hogy használni 
tudja a karakter, az új fegyvereket. Használatukkor 
ezek robbanásveszélyesek, aktiváláshoz tűz szükséges, 
ez lehet szándékos. Például egy elsütő szerkezet, vagy 
véletlen, mint egy természetes tűz, vagy egy 
tűzvarázslat. Egy hordó lőpor 1D6 ÉLETERŐ vagy 
HARCI ÉLETERŐ pontot sebzést okoz 4,5 méteres 
sugarú körben. Természetesen egy kisebb hordó halom 
lőpor robbanása azonnali halált okoz bárkinek, aki a 
közvetlen közelében áll, ez amennyiség képes falakat 
lebontani. Mérnök, vagy Lőporos Fegyver szakértelem 
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z a fejezet számos új szabályt tartalmaz, ami 
hasznos lehet a kalandok alatt. Főleg akkor, ha 
az tengeren játszódik, és kalózok is 

szerepelnek benne. Igazából ezek a szabályok ilyen 
környezetre vannak kihegyezve. A Kalandmester dönt 
az felül, hogy mikor, és melyik szabályt akarja 

os szabályok tisztességtelenül nagy 
előnyt, vagy kivételesen nagy hatalmat adhatnak 
egyedi helyzetekben. A szabályokat viszont könnyedén 
be lehet illeszteni a már meglévő rendszerbe. 

A bölcsek szerint a Lőport a törpék fedezték fel 
thane városában, a Fagyás havának 19. napján a 

r.i.sz 1955 évében. Ismert elnevezései, villanópor, lőpor, 
vagy puskapor. Fangthane nagy falait átlépve 
nemsokára meghódította egész Allansiát, és a Régi 

igazán széles körben terjedt el. 

Ezt a rendkívül robbanékony alkémiai készítményt, 
különböző területeken lehet alkalmazni. Használhatja 
személy, vagy külön hadtest. Igen erős, de 
kiszámíthatatlan fegyver. Kalózok, rablók, és 
párbajhősök gyakran használnak kovács pisztolyokat, 

at. Nagyobb harci egységek ágyukkal 
lőhetik az ellenséget, míg a falakat egyszerűen 
felrobbanthatják vele. Ezen kívül egyes hajók 
rendelkezhetnek ágyukkal, és egyéb gránátokkal. 

 

Lőporos Fegyverek 

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon bárki is lőporos 
fegyvereket használni, szüksége lesz a Lőporos 
Fegyverek képzettségre. A Hős a képzettség nélkül 
képes fegyverrel lőni, eldobhat egy égő gránátot, vagy 
meggyújthat egy kanócot a hordó oldalán. De nem 

robbanószert készíteni. 
Támadáskor a képzettség értéke hozzáadódik a 

Ezt az új Képzettséget szükséges ahhoz, hogy használni 
tudja a karakter, az új fegyvereket. Használatukkor 
ezek robbanásveszélyesek, aktiváláshoz tűz szükséges, 

Például egy elsütő szerkezet, vagy 
mint egy természetes tűz, vagy egy 

tűzvarázslat. Egy hordó lőpor 1D6 ÉLETERŐ vagy 
HARCI ÉLETERŐ pontot sebzést okoz 4,5 méteres 
sugarú körben. Természetesen egy kisebb hordó halom 

okoz bárkinek, aki a 
közvetlen közelében áll, ez amennyiség képes falakat 
lebontani. Mérnök, vagy Lőporos Fegyver szakértelem 

szükséges ahhoz, hogy biztonságos hosszúra vágja a 
karakter a kanócot. (Sikeres Képzettségpróba)
 
Igneolite 
Ha  a  Lőport,  és  az  Ign
anyag jön létre. Ezt Dél
fedezte fel. Ez a robbanékony por valójában nem okoz 
semmilyen sérülést élőlényeken. Hatóterülete 5 méter 
sugarú kőr. A robbanáskor felszabaduló apró 
részecskék, a hatósug
másodpercek alatt feloldják. Ha egy ilyen hordó 
felrobban, fás környezetben akkor a hatás alig több mint 
hangos robbanás, a zaj pedig
viszont ugyanez a hordó, egy barlangban, vagy 
labirintusban robban fel a hatás ijesztő és veszélyes lesz. 
A falak, a mennyezet, amit a robbanás 
olvadni kezd, olyan lesz,
Eltorlaszolhat így járatokat, ajtókat. A kő pár 
másodperc elteltével újra szilárd lesz, és
ellenfeleik könnyen egy kő 
magukat. Ha egy lény kőből van (mint Gargoyle, vagy 
Kőgólem) a robbanás rajta 2D6 ÉLETERŐ pont sebzést 
fog okozni. 
 
Gránátok 
A gránátok kis hegyes fém, vagy kerámia edények, 
amik  tele  vannak  lőporral,  és  egy  kis  g
hozzájuk. Szükséges tűz a kanóc meggyújtásához, és 
utána el kell dobni az ellenség felé. Sikeres ÜGYESSÉG 
próba (Dobás Képzettség próba, ha rendelkezik 
ilyennel) szükséges a célba juttatáshoz. Hibázás esetén a 
gránát rossz irányba száll.
kiderüljön merre is vétette el a célt.
 

D6 Dobás Iránya
1 12 óra
2 2 óra
3 4 óra
4 6 óra
5 8 óra
6 10 óra

 
 
Ha 12 óra a gránát dobási iránya, doni kell
1D6-ot, hogy kiderüljön milyen hatása is van valój
 

1D6 Gránát hat
1 Rossz Gránát nem robban fel
2-5 Felrobban 1D6 ÉLETERŐ sebzés 3 

m körben
6 A dobó kezében robban fel, a fenti 

sérülést okozza
 
A gránáton lévő kanóc világít, mikor meggyújtják. Előre 
elkészített hordótáskában tárolják a Lőport, hogy 
semmiféle tűzvarázslat, ne legyen képes begyújtani a
Ezen kívül a kanócokat is védeni kell a már kész 
gránátok esetén. Ha már viszont lángra kapott a 
gyutacs, az figyelmezteti a Hőst, hogy meneküljön, és 
keressen magának egy biztos fedezéket.
 

KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT A SZEREPJÁTÉK 7 

szükséges ahhoz, hogy biztonságos hosszúra vágja a 
karakter a kanócot. (Sikeres Képzettségpróba) 

Ha  a  Lőport,  és  az  Igneolite keverik, egy különleges 
anyag jön létre. Ezt Dél-Khul-ban élő őrült alkimista 
fedezte fel. Ez a robbanékony por valójában nem okoz 
semmilyen sérülést élőlényeken. Hatóterülete 5 méter 
sugarú kőr. A robbanáskor felszabaduló apró 
részecskék, a hatósugárban található összes követ 

feloldják. Ha egy ilyen hordó 
felrobban, fás környezetben akkor a hatás alig több mint 

a zaj pedig riasztja az ellenfeleket. Ha 
viszont ugyanez a hordó, egy barlangban, vagy 

an fel a hatás ijesztő és veszélyes lesz. 
A falak, a mennyezet, amit a robbanás elér, azonnal 

lesz, mint  a  vaj,  ha  felhevítik.  
Eltorlaszolhat így járatokat, ajtókat. A kő pár 

újra szilárd lesz, és a Hősök, vagy 
eleik könnyen egy kő börtönben találhatják 

magukat. Ha egy lény kőből van (mint Gargoyle, vagy 
Kőgólem) a robbanás rajta 2D6 ÉLETERŐ pont sebzést 

A gránátok kis hegyes fém, vagy kerámia edények, 
amik  tele  vannak  lőporral,  és  egy  kis  gyutacs tartozik 
hozzájuk. Szükséges tűz a kanóc meggyújtásához, és ez 
utána el kell dobni az ellenség felé. Sikeres ÜGYESSÉG 
próba (Dobás Képzettség próba, ha rendelkezik 
ilyennel) szükséges a célba juttatáshoz. Hibázás esetén a 
gránát rossz irányba száll. 1D6 dobni kell, hogy 
kiderüljön merre is vétette el a célt. 

Dobás Iránya 
12 óra 
2 óra 
4 óra 
6 óra 
8 óra 
10 óra 

Ha 12 óra a gránát dobási iránya, doni kell ismételten 
ot, hogy kiderüljön milyen hatása is van valójában. 

Gránát hatása 
Rossz Gránát nem robban fel 
Felrobban 1D6 ÉLETERŐ sebzés 3 
m körben 
A dobó kezében robban fel, a fenti 
sérülést okozza 

A gránáton lévő kanóc világít, mikor meggyújtják. Előre 
elkészített hordótáskában tárolják a Lőport, hogy 
semmiféle tűzvarázslat, ne legyen képes begyújtani azt. 
Ezen kívül a kanócokat is védeni kell a már kész 
gránátok esetén. Ha már viszont lángra kapott a 
gyutacs, az figyelmezteti a Hőst, hogy meneküljön, és 
keressen magának egy biztos fedezéket. 
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Ágyuk 
Az ágyukat általában hajókra szerelik fel, de 
megtalálhatóak part menti városokban is. Előfordulhat 
viszont az is, hogy kerekeken gurítva 
ostromfegyverként alkalmazzák. Használata, sebzése, 
hatótávolsága stb. mind megtalálhatóak a Tengeri Csata 
részben. 
 
Kézi fegyverek 
Pisztolyok és Mordályok a leggyakrabban használt kézi 
lőporos fegyverek. Kétféle elsütési szerkezettel 
készülnek a fegyverek. A gyújtószerkezetbe öntött 
lőport egy kovács mechanizmus gyújtja be,  és lövi  ki  a 
golyót, vagy egy marék kisebb golyót. A pisztolyok 
kicsik, így könnyen töltött formában el lehet rejteni.
Kovácspuska már nem egy finomkodó fegyver, 
tüzeléskor kisebb felhő keletkezik, ami elég nagy 
területet beteríthet. A Mordály képes akár 3 főt is 
egyszerre megsebesíteni, ha azok nem állnak messze a 
fegyvertől, és egymástól csak pár méterre tartózkodnak
Nem szükséges 3 Támadás dobás ebben az esetben. A 
fegyver újratöltéséhez egy harci kör szükséges (ha nem 
támadja senki), vagy három harci kör, ha támadják 
aki éppen tölti a fegyvert. 
 
A gyújtóval felszerelt fegyverek kezeléséhez tűzr
szükség, ezzel lehet meggyújtani a lassan égő kanócot. 
A harc alatt három körre van szükség ahhoz, hogy 
töltsön,  és  újragyújtsa  a  kanócot,  ha  az  nem  ég.  A  
sebzések, és a hatótávolság a lenti táblázatban 
találhatók meg. Ezen felül készítettünk egy új 
táblázatot azoknak, akik Pisztolyt vagy Mordályt 
használnak. 
 
Lőporos Fegyverek Táblázata 
 
 Sebzés Dobás 
Fegyver 1 2 3 4 5 6 
Pisztoly 1 2 2 3 3 4 
Mordály 1 1 2 2 3 3 
 
 
Lő táv (méter) 
Fegyver Rövid Közép Hosszú
Gránát 0-7 8-14 15-
Pisztoly 0-10 11-20 21-
Mordály 0-4 5-8 9-12
 

Az ágyukat általában hajókra szerelik fel, de 
hatóak part menti városokban is. Előfordulhat 

viszont az is, hogy kerekeken gurítva 
ostromfegyverként alkalmazzák. Használata, sebzése, 
hatótávolsága stb. mind megtalálhatóak a Tengeri Csata 

használt kézi 
Kétféle elsütési szerkezettel 

A gyújtószerkezetbe öntött 
lőport egy kovács mechanizmus gyújtja be,  és lövi  ki  a 
golyót, vagy egy marék kisebb golyót. A pisztolyok 

el lehet rejteni. A 
Kovácspuska már nem egy finomkodó fegyver, 
tüzeléskor kisebb felhő keletkezik, ami elég nagy 
területet beteríthet. A Mordály képes akár 3 főt is 
egyszerre megsebesíteni, ha azok nem állnak messze a 

rre tartózkodnak. 
Nem szükséges 3 Támadás dobás ebben az esetben. A 
fegyver újratöltéséhez egy harci kör szükséges (ha nem 
támadja senki), vagy három harci kör, ha támadják azt, 

t fegyverek kezeléséhez tűzre van 
szükség, ezzel lehet meggyújtani a lassan égő kanócot. 
A harc alatt három körre van szükség ahhoz, hogy 
töltsön,  és  újragyújtsa  a  kanócot,  ha  az  nem  ég.  A  
sebzések, és a hatótávolság a lenti táblázatban 
találhatók meg. Ezen felül készítettünk egy új Hoppá! 
táblázatot azoknak, akik Pisztolyt vagy Mordályt 

 7 
 5 
 4 

Hosszú 
-22 
-30 
12 

 

Lőporos Fegyverek Hoppá! Táblázata
 
2D6 Esemény 

2 A fegyver felrobban, és teljesen tönkremegy. 1 
méter sugarú körben mindenki sérül 1D6 
ÉLETERŐ pontot. 

3 A fegyver eleje felrobban, ami a használóján 
1D6 ÉLETERŐ pont 
megsérül. 

4 A lövés célt téveszt, és 
valakit. 

5 A fegyver felrobban, és károsodik. A 
használójának a kezét elzsibbasztja, így 
ÜGYESSÉG kap 1D3 körig.

6 A fegyver beragad, 1D6 körig tart a szerelése. 
Ez a Kalandmester dobja titokban.

7 A fegyver nem hajlandó tüzelni, egy teljes kőr, 
míg kiszedi a töltetet, és utána tudja 
újratölteni. 

8 A  fegyver  akkorát  rúg,  hogy  a  használója  a  
földre dobja. 

9 A lövedék beszorul a fegyverbe, 1D6x10 percig 
tart a kiszedése. 

10 A fegyver sokkal nagyobbat villan a 
szokásosnál. Használóját 1D3 körre teljesen 
megvakítja. 

11 A fegyver ferobban, és teljesen tönkremegy. 
1D3 ÉLETERŐ pontot sebez 2 méteres 
körzetben mindenkin.

12 A  lövő ügyetlenül  fogja  meg  a  fegyvert,  így  
magát, vagy társát sebesíti meg.

 
Ha a fegyver sérül a Hoppá! 
vagy más valami miatt, szükség lesz egy 
Fegyvermesterre, vagy egy olyan Hősre, akinek a 
Képzettsége legalább 2-es. Ezen felül szükséges lesz a 
megfelelő szerszámokra, és legalább 2 
 
Lőporos Fegyvereket általában csak speciális 
fegyverkészítőtől lehet vásárolni.
 
 

 VÁROS
 
Elsütő szerkezetes Fegyver 
Pisztoly 120AT
Mordály 95AT
 
Kovácspuskák 
Pisztoly 160AT
Mordály 135AT
 
Fegyver újratöltés 10AT
 
Hordónyi Igneolite 35AT
Hordónyi Lőpor 50AT
Gyújtókanóc (per m) 3AT
 
Fegyverkovács Eszközök 115AT
 
 

Lőporos Fegyverek Hoppá! Táblázata 

A fegyver felrobban, és teljesen tönkremegy. 1 
méter sugarú körben mindenki sérül 1D6 

A fegyver eleje felrobban, ami a használóján 
1D6 ÉLETERŐ pont sebzést okoz. A fegyver 

A lövés célt téveszt, és véletlenszerűen eltalál 

A fegyver felrobban, és károsodik. A 
használójának a kezét elzsibbasztja, így -2 
ÜGYESSÉG kap 1D3 körig. 
A fegyver beragad, 1D6 körig tart a szerelése. 

alandmester dobja titokban. 
A fegyver nem hajlandó tüzelni, egy teljes kőr, 
míg kiszedi a töltetet, és utána tudja 

A  fegyver  akkorát  rúg,  hogy  a  használója  a  

A lövedék beszorul a fegyverbe, 1D6x10 percig 

A fegyver sokkal nagyobbat villan a 
szokásosnál. Használóját 1D3 körre teljesen 

A fegyver ferobban, és teljesen tönkremegy. 
1D3 ÉLETERŐ pontot sebez 2 méteres 
körzetben mindenkin. 
A  lövő ügyetlenül  fogja  meg  a  fegyvert,  így  

társát sebesíti meg. 

Ha a fegyver sérül a Hoppá! Táblázat eredménye ként, 
vagy más valami miatt, szükség lesz egy 
Fegyvermesterre, vagy egy olyan Hősre, akinek a 

es. Ezen felül szükséges lesz a 
megfelelő szerszámokra, és legalább 2 órára. 

Lőporos Fegyvereket általában csak speciális 
fegyverkészítőtől lehet vásárolni. 

VÁROS KISVÁROS FALU 

120AT 160AT 200AT 
95AT 135AT 155AT 

160AT 200AT 240AT 
135AT 175AT 195AT 

10AT 12AT 20AT 

35AT 50At 80AT 
50AT 60AT 100AT 
3AT 4AT 5AT 

115AT 160AT 210AT 

  



Tengeri Varázsló 
 
Bevezetés 
A Tengeri Varázslók valójában egy nagyon speciál
válfaja a boszorkányság varázslatoknak. Nagyon 
keresettek a hajósok, kapitányok, és a haditengerészet 
köreiben. A Tengeri Varázslók nem képesek, hogy 
normál Boszorkányság varázslatokat használjanak, és 
soha nem tanulhatják meg a Boszorkány Mágia 
Képzettséget. 
 
Eltekintve a fentiektől a Tengeri varázslókra 
ugyanozok, a szabályok vonatkoznak, mint a 
Boszorkányság varázslatok használóira. A legtöbb új 
varázslat alább megtalálható. Ezeket csak nagy 
víztömeg közelében lehet használni. Kád, vagy tó nem 
számít, de nagyobb  vizű folyó,  tó  vagy  tenger  már  
elegendő. 
 
Beavatottak 
A Tengeri Varázslókra hatalmas nagy igény van a 
tengerparti településeken, különösen a nagy 
kikötőkben. A nagyobb tapasztalattal rendelkező 
varázsló ismert, és keresett, saját árai vannak, egy
út alkalmával. Tapasztalt hajósok, és utazók, legtöbb 
Tengeri Varázsló folyékonyan beszél több nyelven. Egy 
ilyen varázsló gyakran néz ki egzotikusan, különös 
ruhákat, és ékszereket hord, tetovált lehet. Mindenféle 
stílust keverhet, mert sok helyen megfordu
 
Magától értetődő, hogy a Tengeri Varázslóknak ritkán 
fogadnak maguk mellé tanoncot, és azt is rövid ideig 
képzik. A munkákra úgy ajánlanak álltalába 
varázslókat! 
 

Új Képzettség – Tengeri Varázsló
A Tengeri varázslókat úgy kell kezelni
szokásos Boszorkány mágiahasználót. E képzettség 
nem sajátítható el akkor, ha már ismeri a Varázslói 
Mágia Képzettséget. 
 

 

Új Varázslatok 
A Tengeri Varázslók, mint a Boszorkány Mágia ismerői, 
minden varázslatot ismernek, és használhatják is 
azokat. Mindegyik mágia használata ÉLETERŐ pontba 
kerül. A szükséges komponenseket a varázslatok leírása 
tartalmazza. A Boszorkányság mágia szabályai 
vonatkoznak ezen kívül rájuk 
 
WET (3) Vízoszlop VIO 
Komponens: nincs 
Ezzel a varázslattal képes megidézni a varázsló, egy 
csavart vízoszlopot. Ez mikor lecsap a célra, 2D6 
ÉLETERŐ pontot sebezve. A páncél sebzésfelfogó 
értéke számít a sérüléssel szemben. A varázslat 100m 
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A Tengeri Varázslók valójában egy nagyon speciális 
válfaja a boszorkányság varázslatoknak. Nagyon 
keresettek a hajósok, kapitányok, és a haditengerészet 
köreiben. A Tengeri Varázslók nem képesek, hogy 
normál Boszorkányság varázslatokat használjanak, és 
soha nem tanulhatják meg a Boszorkány Mágia 

Eltekintve a fentiektől a Tengeri varázslókra 
ugyanozok, a szabályok vonatkoznak, mint a 
Boszorkányság varázslatok használóira. A legtöbb új 
varázslat alább megtalálható. Ezeket csak nagy 
víztömeg közelében lehet használni. Kád, vagy tó nem 

obb  vizű folyó,  tó  vagy  tenger  már  

A Tengeri Varázslókra hatalmas nagy igény van a 
tengerparti településeken, különösen a nagy 
kikötőkben. A nagyobb tapasztalattal rendelkező 
varázsló ismert, és keresett, saját árai vannak, egy-egy 

Tapasztalt hajósok, és utazók, legtöbb 
Tengeri Varázsló folyékonyan beszél több nyelven. Egy 
ilyen varázsló gyakran néz ki egzotikusan, különös 
ruhákat, és ékszereket hord, tetovált lehet. Mindenféle 
stílust keverhet, mert sok helyen megfordul. 

Magától értetődő, hogy a Tengeri Varázslóknak ritkán 
fogadnak maguk mellé tanoncot, és azt is rövid ideig 
képzik. A munkákra úgy ajánlanak álltalába 

Tengeri Varázsló 
A Tengeri varázslókat úgy kell kezelni, mint egy 

s Boszorkány mágiahasználót. E képzettség 
nem sajátítható el akkor, ha már ismeri a Varázslói 

A Tengeri Varázslók, mint a Boszorkány Mágia ismerői, 
minden varázslatot ismernek, és használhatják is 

ia használata ÉLETERŐ pontba 
kerül. A szükséges komponenseket a varázslatok leírása 
tartalmazza. A Boszorkányság mágia szabályai 

Ezzel a varázslattal képes megidézni a varázsló, egy 
rt vízoszlopot. Ez mikor lecsap a célra, 2D6 

ÉLETERŐ pontot sebezve. A páncél sebzésfelfogó 
értéke számít a sérüléssel szemben. A varázslat 100m 

távolságig hat. Gyakran alkalmazzák ezt a 
hajóskapitányok az ellenséges hajóval szemben. A 
varázslónak közel kell lennie egy nagyobb víztömeghez 
(nagy tó stb.) hogy az létrejöjjön.

 
OUT(1) Oltás OLT 
Komponens: nincs 
Ezzel a varázslattal el lehet oltani,
tábortüzet, vagy égő vitorlát. A varázslónak 3 méterre 
kell lennie a tűztől, és maximum 10 méter
égő terület kialszik, és nedves lesz, enm gyullad meg 
addig, míg ki nem szárad.

 
HUL (2) Forgácsolás FOR
Komponens: Egy Narvál Szarva
Ez a varázslat képes maximum 50 méter távolságban 
egy négyzetméter fa felületet szálkákká forgácsolni. De 
csak is olyat, ami vízzel érintkezik. A fát látni kell, hogy 
létrejöjjön a varázs. Általában arra használják, hogy az 
ellenséges hajótest oldalán Lyukat üssenek. Csendes 
nyugodt időjárás esetén a sérült hajó 20 harci kör alatt 
fog elsüllyedni, ha a legénys

 
AIR (2) Víz alatt légzés LÉG
Komponens: nincs 
Ez a varázslat lehetővé teszi, hogy a varázsló, és bárki, 
aki megérinti, lélegezzen a víz alatt. A varázslat 15 
percig tart. Ez idő alatt a karakterek elengedhetik, és 
újra megfoghatják a varázslót, hogy tudjanak lélegezni.

 
EYE (1) Távolba nézés NÉZ
Komponens: Egy monokli 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz nagy 
távolságokba ellátni egy órán keresztül. Azonosíthat 
hajókat, vagy szárazföldeket. Viszont a mágia csakis 
nagyobb víztömeg közelében működik, ahol a 
szárazföld jóval kevesebb. Tengerpart, vagy egy hajó 
fedélzete az elfogadható helyszín.

 
FUG (2) Ködvarázs KÖD
Komponens: nincs 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz a tengeren 
ködöt megidézni 2 km
varázsló. A köd a vízfelszín felett lebeg, és úgy 
sodródik, ahogy a szél fúj. Nem teljesen áthatolhatatlan, 
a látótávolság a vastagságától függően 50
Nagyon nehéz ilyen környezetben azonosítani bármit 
is. 
 
A köd addig van jelen, míg a természetes körny
nem oszlatja. Ha a megidézés alatt a környezet hűvös és 
nyugodt, akár több napig is megmaradhat, de 
folyamatosan vékonyodni fog

 
WAT (1) Észlelés ÉSZ 
Komponens: nincs 
A varázsló ezt a varázslatot magán képes alkalmazni. 
Az elkövetkezendő 8 órában,
ami  nagyobb,  mint  egy  patkány  észlelni  fog,  ha  az  
átmászik a hajó korlátján. Tudni fogja a behatolás 

KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT A SZEREPJÁTÉK 9 

távolságig hat. Gyakran alkalmazzák ezt a 
hajóskapitányok az ellenséges hajóval szemben. A 

ll lennie egy nagyobb víztömeghez 
(nagy tó stb.) hogy az létrejöjjön. 

Ezzel a varázslattal el lehet oltani, nagyobb tüzeket, 
tábortüzet, vagy égő vitorlát. A varázslónak 3 méterre 
kell lennie a tűztől, és maximum 10 méterre a víztől. Az 
égő terület kialszik, és nedves lesz, enm gyullad meg 
addig, míg ki nem szárad. 

Forgácsolás FOR 
Komponens: Egy Narvál Szarva 
Ez a varázslat képes maximum 50 méter távolságban 
egy négyzetméter fa felületet szálkákká forgácsolni. De 
csak is olyat, ami vízzel érintkezik. A fát látni kell, hogy 
létrejöjjön a varázs. Általában arra használják, hogy az 
ellenséges hajótest oldalán Lyukat üssenek. Csendes 
nyugodt időjárás esetén a sérült hajó 20 harci kör alatt 
fog elsüllyedni, ha a legénység nem tesz semmit. 

Víz alatt légzés LÉG 

Ez a varázslat lehetővé teszi, hogy a varázsló, és bárki, 
aki megérinti, lélegezzen a víz alatt. A varázslat 15 
percig tart. Ez idő alatt a karakterek elengedhetik, és 

arázslót, hogy tudjanak lélegezni. 

Távolba nézés NÉZ 
 

Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz nagy 
távolságokba ellátni egy órán keresztül. Azonosíthat 
hajókat, vagy szárazföldeket. Viszont a mágia csakis 

közelében működik, ahol a 
szárazföld jóval kevesebb. Tengerpart, vagy egy hajó 
fedélzete az elfogadható helyszín. 

Ködvarázs KÖD 

Ezzel a varázslattal a varázsló képes lesz a tengeren 
ködöt megidézni 2 km-es körzetben. A közepe a 

rázsló. A köd a vízfelszín felett lebeg, és úgy 
sodródik, ahogy a szél fúj. Nem teljesen áthatolhatatlan, 
a látótávolság a vastagságától függően 50-100m. 
Nagyon nehéz ilyen környezetben azonosítani bármit 

A köd addig van jelen, míg a természetes környezet el 
nem oszlatja. Ha a megidézés alatt a környezet hűvös és 
nyugodt, akár több napig is megmaradhat, de 
folyamatosan vékonyodni fog. 

 

A varázsló ezt a varázslatot magán képes alkalmazni. 
Az elkövetkezendő 8 órában, minden olyan élőlényt, 
ami  nagyobb,  mint  egy  patkány  észlelni  fog,  ha  az  
átmászik a hajó korlátján. Tudni fogja a behatolás 
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helyét, és a behatolók számát (szándékukat viszont 
nem). Ha alszik, azonnal fel fogja ébredni a varázslat 
mikor behatolás történik. 
 
A varázslat nem érzékeli azt, aki csak kapaszkodik a 
korlátban, vagy mágikusan halad át rajta. A repülő 
lényeket viszont felismeri. 

 
NAV (1) Navigálás NAV 
Komponens: A csont tű 
A varázsló egy csont tűt helyez a mutató
egyensúlyozva tartja azt (a tűnek nem árt a varázslat). 
A tű ez után elfordul, és pontosan a megnevezett cél 
irányába fog mutatni, legyen az bármilyen távol. A tű a 
mutatóujjon marad, egyensúlyozva. A varázslat addig 
tart, míg a tű le nem esek, vagy meg nem fogják.

 
RAF (4) Tutajvarázs TUT 
Komponens: nincs 
Ez a varázslat képes létrehozni egy tutajt a vízen lebegő 
élettelen anyagokból 100 méteres körzetből. Egy 
hajótörés alkalmával igen hasznos tud lenni, mert 
méretes tutajt lehet vele létrehozni. Kint a nyílt vízen 
talán egy embernek való anyag tud csak összejönni. Az 
elemek biztonságosan rögzülnek egymáshoz, 
szerkezetileg ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint egy Knarr. Ha ruhák, vagy más megfelelő 
szövetek is rendelkezésre állnak, akkor a tutajon vitorla 
is lesz. A tutaj addig sértetlen marad, míg szárazföldhöz 
nem ér (bármilyen méretű) ekkor széthullik darabjaira, 
és ismét csak egy lebegő szemétkupac lesz. 
 
 

 
 
 
PUF (2) Szélteremtés SZÉ 
Komponens: Egy pár sirály szárny 
A varázsló maga elé tartja a szárnyakat, ezzel aktiválv
a varázslatot. Azonnal erős szél támad, ami képes egy 
jelentős méretű hajót is megmozdítni. A szélmozgás 
akár egész nap fenntartható. Bár ebben a helyzetben a 
Tengeri Varázsló nem képes messzire menni, vagy 
bármi mást cselekedni. A mágiahasználó által ke
szél erőssége 5-ös,  ebből  ki  lehet  számolni  az  egy  napi  
távolságot. A varázslat hatástalan lesz abban az esetben 
ha természetes szél 5-ös fokozat feletti. 

 
VOR (4) Örvény ÖRV 
Komponens: Egy arany búgócsiga 
A varázslat képes létrehozni egy örvényt a v
Ennek kezdeti pozíciója maga a varázsló. Az örvény 
folyamatosan növekedni fog, 5 perc elteltével 200 méter 
átmérőjű, képes magába szippantani akár egy Gályát is. 
Az örvény 10 percig kavarog, ez után elkezd 
halványulni. Ha a varázsló egy hajón áll

helyét, és a behatolók számát (szándékukat viszont 
nem). Ha alszik, azonnal fel fogja ébredni a varázslat 

A varázslat nem érzékeli azt, aki csak kapaszkodik a 
korlátban, vagy mágikusan halad át rajta. A repülő 

mutató ujjára, és 
(a tűnek nem árt a varázslat). 

A tű ez után elfordul, és pontosan a megnevezett cél 
irányába fog mutatni, legyen az bármilyen távol. A tű a 
mutatóujjon marad, egyensúlyozva. A varázslat addig 
tart, míg a tű le nem esek, vagy meg nem fogják. 

Ez a varázslat képes létrehozni egy tutajt a vízen lebegő 
élettelen anyagokból 100 méteres körzetből. Egy 
hajótörés alkalmával igen hasznos tud lenni, mert 
méretes tutajt lehet vele létrehozni. Kint a nyílt vízen 

ek való anyag tud csak összejönni. Az 
elemek biztonságosan rögzülnek egymáshoz, 
szerkezetileg ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint egy Knarr. Ha ruhák, vagy más megfelelő 
szövetek is rendelkezésre állnak, akkor a tutajon vitorla 

dig sértetlen marad, míg szárazföldhöz 
nem ér (bármilyen méretű) ekkor széthullik darabjaira, 

A varázsló maga elé tartja a szárnyakat, ezzel aktiválva 
a varázslatot. Azonnal erős szél támad, ami képes egy 
jelentős méretű hajót is megmozdítni. A szélmozgás 
akár egész nap fenntartható. Bár ebben a helyzetben a 
Tengeri Varázsló nem képes messzire menni, vagy 
bármi mást cselekedni. A mágiahasználó által keltett 

ös,  ebből  ki  lehet  számolni  az  egy  napi  
távolságot. A varázslat hatástalan lesz abban az esetben 

A varázslat képes létrehozni egy örvényt a víz alatt. 
Ennek kezdeti pozíciója maga a varázsló. Az örvény 
folyamatosan növekedni fog, 5 perc elteltével 200 méter 
átmérőjű, képes magába szippantani akár egy Gályát is. 
Az örvény 10 percig kavarog, ez után elkezd 
halványulni. Ha a varázsló egy hajón áll,  mikor  a  

varázslatot létrehozza, akkor a legénységnek dobni kell 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG próbát, hogy mielőbb 
elhagyják a területet, mielőtt az örvény teljesen kialakul. 
A környéken lévő többi hajónak is hasonló próbát kell 
tennie.  A  hajó  amin  tartózkodik  a  va
legénysége -3  pont  büntetést  kap  a  dobásra.  Ha  egy  
hajót elkap az örvény, akkor az sérülni fog 2D6 HAJÓ 
ÉLETERŐ pontot, mielőtt kijutna az örvényből.

 
TOR (4) Forgószél FOG 
Komponens: nincs 
Ennek a varázslatnak a gyengébbik megfelelője a VO
varázslat. Ez nem a víz alatt hoz létre örvényt, hanem 
felette teremt egy forgószelet. A szél károsíthatja a 
kötélzetet, és a vitorlát. Kisebb hajókat el is süllyeszthet. 
Mérete, időtartama, és a sebzése megegyezik az Örvény 
VOR varázslatéval. Viszont eb
erőssége 9-es lesz. Tenger Ismeret Képzetség próbával 
elkerülhető a sérülés. 

 
EXP (4) Robbantás ROB 
Komponens: nincs 
A varázslat képes egy adott ponton robbanást előidézni 
(ez lehet fa is) maximális távolság 100 méter. 
robbanás a hajón 1D6 HAJÓ ÉLETERŐ pontot, míg 
1D3-at a hajó LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ pontján sebez.

 
TIE (2) Kötélvarázs KÖT 
Komponens: Egy hosszú selyem kötél
Ehhez a varázslathoz szükség van egy hosszú selyem 
kötélre, ami maximum 50 méter lehet. Az elvarázsolt 
kötél képes lesz élettelen tárgyakat lekötni. A 
varázslatot lehet használni 
lekötésére, vagy a mentőcsónakok a fedélzethez 
kötésére, vagy egy kupac hordó egybetartására. Sőt 
képes két hajót is összekötni, ha azok elég közel vannak 
egymáshoz. Miután a kötél megtette a dolgát, rögzítette 
azt, ami a feladata volt, visszaváltozik hétköznapi 
kötéllé. Sérülhet, elvághatják, vagy meggyulladhat.

 
TEM (4) Időjárás befolyásolása IDŐ
Komponens: nincs 
Ezzel a varázslattal a varázsló képes az adott helyen 
befolyásolni az időjárást. A varázsló 6 órán át képes 
átállítani a felhőtakaró vastagságát, és a szél erősségét. 
Mindegyiket eggyel felfele, vagy lefele léptetheti a 
skálán (lásd Hősök Kézikönyve 71
Hősök Kézikönyve nem áll rendelkezésre
időjárást lehet veszélyes, aggasztó, vagy nyugodt stb. 
Az időjárás több kilóméteres körzetben megváltozik, de 
csak akkor, ha a varázsló a vízen tartózkodik.

 
SER (4) Üzenet ÜZE 
Komponens: Egy ezüstös kagyló
A varázsló a kagyló héjába mond egy mondatot, m
belefújna. Így képes egy mondatot a látótávolságban 
lévő hajóra küldeni. Az üzenetet mindenki halj a hajón, 
és érti is aki beszéli a nyelvet. A fedélzet alatt 
tartózkodók is hallják az üzenetet.
 

varázslatot létrehozza, akkor a legénységnek dobni kell 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG próbát, hogy mielőbb 
elhagyják a területet, mielőtt az örvény teljesen kialakul. 
A környéken lévő többi hajónak is hasonló próbát kell 
tennie.  A  hajó  amin  tartózkodik  a  varázsló, annak a 

3  pont  büntetést  kap  a  dobásra.  Ha  egy  
hajót elkap az örvény, akkor az sérülni fog 2D6 HAJÓ 
ÉLETERŐ pontot, mielőtt kijutna az örvényből. 

Ennek a varázslatnak a gyengébbik megfelelője a VOR 
varázslat. Ez nem a víz alatt hoz létre örvényt, hanem 
felette teremt egy forgószelet. A szél károsíthatja a 
kötélzetet, és a vitorlát. Kisebb hajókat el is süllyeszthet. 
Mérete, időtartama, és a sebzése megegyezik az Örvény 
VOR varázslatéval. Viszont ebben az esetben a szél 

es lesz. Tenger Ismeret Képzetség próbával 

A varázslat képes egy adott ponton robbanást előidézni 
(ez lehet fa is) maximális távolság 100 méter. A 

jón 1D6 HAJÓ ÉLETERŐ pontot, míg 
at a hajó LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ pontján sebez. 

Komponens: Egy hosszú selyem kötél 
Ehhez a varázslathoz szükség van egy hosszú selyem 
kötélre, ami maximum 50 méter lehet. Az elvarázsolt 

esz élettelen tárgyakat lekötni. A 
varázslatot lehet használni egy csapkodó vitorla 
lekötésére, vagy a mentőcsónakok a fedélzethez 
kötésére, vagy egy kupac hordó egybetartására. Sőt 
képes két hajót is összekötni, ha azok elég közel vannak 

a kötél megtette a dolgát, rögzítette 
azt, ami a feladata volt, visszaváltozik hétköznapi 
kötéllé. Sérülhet, elvághatják, vagy meggyulladhat. 

TEM (4) Időjárás befolyásolása IDŐ 

Ezzel a varázslattal a varázsló képes az adott helyen 
ásolni az időjárást. A varázsló 6 órán át képes 

átállítani a felhőtakaró vastagságát, és a szél erősségét. 
Mindegyiket eggyel felfele, vagy lefele léptetheti a 
skálán (lásd Hősök Kézikönyve 71-72  oldal).  Ha  a  
Hősök Kézikönyve nem áll rendelkezésre, akkor az 
időjárást lehet veszélyes, aggasztó, vagy nyugodt stb. 
Az időjárás több kilóméteres körzetben megváltozik, de 
csak akkor, ha a varázsló a vízen tartózkodik. 

Komponens: Egy ezüstös kagyló 
A varázsló a kagyló héjába mond egy mondatot, mintha 
belefújna. Így képes egy mondatot a látótávolságban 
lévő hajóra küldeni. Az üzenetet mindenki halj a hajón, 
és érti is aki beszéli a nyelvet. A fedélzet alatt 
tartózkodók is hallják az üzenetet. 
  



Hoppá Táblázat! 
A Tengeri Varázslók saját Hoppá Táblá
abban az esetben, ha a Képzettségpróba végeredménye 
dupla 6-os. Ezt a táblázatot, csak akkor szabad 
használni, amikor a varázsló nagy víztömeg közelében 
tartózkodik. Ha a biztonságos szárazföldön áll, a 
szokásos táblázatot kell használni. 
 
 
2D6 dobás Hatás 

2 A varázsló 2D6 percig hallá változik át. 
Ha a hajón a korlátnál áll, akkor 
könnyen a vízbe eshet. A hatásnak 
könnyen csúnya vége lehet, ha víztől 
elzárva változik át. 

3 Egy  rövid  ideig  50  m  körzetben  halak  
fognak hullani az égből. Minden fizikai 
cselekvésre -2  pont  büntetés  jár,  mert  
síkos lesz a talaj, és halakon fognak 
lépkedni. A halak ehetőek!

4 A varázsló bőre pikkelyess
amely az elkövetkezendő órákban 
fokozatosan leválik. 

5 A varázsló erősen halszagúvá válik a 
következő 24 órára. 

6 A szél azonnal eláll a varázsló körül 
100m körzetben. (1 fogazatú lesz) A 
hatás fél óráig tart. 

7 Egy hatalmas hullám jelenik meg, és
varázslóra  csap  le.  A  fáklyák  és  más  
kisebb eszközöket moshatnak el. 
Mindenki, aki a varázsló közelében a 
tartózkodik dobnia, kell ÜGYESSÉG 
próbát, hogy elkerülje, hogy a hullám 
fellökje. 

8 A varázsló körzetében 10m sugarú 
körben az édesvíz megváltozik.
víz (1..6) ihatatlan, súlyos hasi görcsök.

9 A varázsló körzetében 15m sugarú 
körben a víz megfagy. Ez nem mágikus 
jég, azonnal olvadásnak 
hőmérséklet lehetővé teszi.

10 A varázsló csak vízben képes lélegzetet 
venni 1D6 percig. 

11 A  nem  mágikus  fémek  a  varázsló  
környezetében 10m sugarú körben 
rozsdásodni kezdenek, és 
használhatatlanná válnak. (
és védelem dobásból) A legtöbb fém
tárgy javíthatatlanná lesz

12 A varázslót lenyeli egy hatalmas nagy 
hal / bálna / tengeri szörny. A varázsló 
később (Kalandmester dönt) 
felbukkanhat, valahol. 
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A Tengeri Varázslók saját Hoppá Táblázatból dobnak, 
abban az esetben, ha a Képzettségpróba végeredménye 

os. Ezt a táblázatot, csak akkor szabad 
használni, amikor a varázsló nagy víztömeg közelében 
tartózkodik. Ha a biztonságos szárazföldön áll, a 

A varázsló 2D6 percig hallá változik át. 
Ha a hajón a korlátnál áll, akkor 
könnyen a vízbe eshet. A hatásnak 

a vége lehet, ha víztől 

Egy  rövid  ideig  50  m  körzetben  halak  
gnak hullani az égből. Minden fizikai 

2  pont  büntetés  jár,  mert  
síkos lesz a talaj, és halakon fognak 
lépkedni. A halak ehetőek! 
A varázsló bőre pikkelyessé válik, 
amely az elkövetkezendő órákban 

A varázsló erősen halszagúvá válik a 

A szél azonnal eláll a varázsló körül 
100m körzetben. (1 fogazatú lesz) A 

Egy hatalmas hullám jelenik meg, és a 
varázslóra  csap  le.  A  fáklyák  és  más  
kisebb eszközöket moshatnak el. 
Mindenki, aki a varázsló közelében a 
tartózkodik dobnia, kell ÜGYESSÉG 
próbát, hogy elkerülje, hogy a hullám 

A varázsló körzetében 10m sugarú 
körben az édesvíz megváltozik. Iható 
víz (1..6) ihatatlan, súlyos hasi görcsök. 
A varázsló körzetében 15m sugarú 
körben a víz megfagy. Ez nem mágikus 
jég, azonnal olvadásnak indul, ha a 
hőmérséklet lehetővé teszi. 
A varázsló csak vízben képes lélegzetet 

A  nem  mágikus  fémek  a  varázsló  
környezetében 10m sugarú körben 
rozsdásodni kezdenek, és 
használhatatlanná válnak. (-3 a sebzés, 
és védelem dobásból) A legtöbb fém 

lesz. 
A varázslót lenyeli egy hatalmas nagy 
hal / bálna / tengeri szörny. A varázsló 
később (Kalandmester dönt) 

 

 

VITORLÁZÁS ÉS HAJÓZÁ
 
A  hajózás  egy  nagyon  gyakori  és  népszerű módja  az  
utazásnak, városok között. Elkerülve ezzel a számtalan 
veszélyt, amit Allansia, Khul és az Óvilág rejt. Azonban 
a hajóval való utazás más veszélyekkel jár. Nélkülözés, 
hatalmas tengeri szörnyek, kalózok, és heves viharok.
 

Utazás Hajóval 
A  legtöbb  hajót  a  Titánon  a  szél  ha
okokból ezek hordhatnak magukkal evezőket is. Sokféle 
hajóméret létezik. A kis tengeri kikötőkben lévő kis 
hajók legénysége csak pár fő, míg a hatalmas nagy 
gályák, ami képesek interkontinentális utazásra akár 50 
fős legénységgel is rendel
nagyobb hajó tűnhet előnyös választásnak, ezen 
találhatóak kabinok, árusok, 
valószínűséggel vonz kalózokat, vagy tengeri 
szörnyeket. 
 
Miután a Hősök bérelnek, vásárolnak, lopnak, vagy 
más módon szereznek h
egy utasszállító hajón. Az utazást ki kell dolgozni.
Ellentétben a szárazföldi utazással, ahol viszonylag 
fenntartható egy folyamatos tempó, a vízi utazás 
nagyban függ az időjárástól, különösen a szél erejétől.
 
A szélerősség táblázat megtalálható a Hősök 
Kézikönyvében, az ismétlés kedvéjért:
 
 

Érték Szél erőssége
1 Csendes -
2 Csendes -
3 Szellő 
4 Szél  
5 Könnyű szél
6 Közepes szél
7 Erős szél 
8 Viharos szél
9 Orkán 
10 Hurrikán

 
 
Ha a szél erőssége 1 vagy  2  a  hajó  a  tengernek  van  
kiszolgáltatva, és az áramlásoknak. Ebben az esetben 
1D6 Km/nap a haladási sebesség, és az irány véletlen
hacsak nincsenek evezők. A legénységnek ebben az 
esetben pihenőnapjai vannak. Viszont ha van rajta 
evező, akkor azokat lehet részlegesen (1), vagy teljes 
erővel (2) működtetni. A lehetséges mozgás az alábbiak 
szerint történik 
 
Ha van szél, akkor a következőképpen alakul a hajó 
mozgása km/nap nyugodt vizeken
 

[Alap Mozgása a Hajónak + módosítók + 1D3] x Szél
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VITORLÁZÁS ÉS HAJÓZÁS 

A  hajózás  egy  nagyon  gyakori  és  népszerű módja  az  
k között. Elkerülve ezzel a számtalan 

veszélyt, amit Allansia, Khul és az Óvilág rejt. Azonban 
a hajóval való utazás más veszélyekkel jár. Nélkülözés, 
hatalmas tengeri szörnyek, kalózok, és heves viharok. 

A  legtöbb  hajót  a  Titánon  a  szél  hajtja, biztonsági 
okokból ezek hordhatnak magukkal evezőket is. Sokféle 

létezik. A kis tengeri kikötőkben lévő kis 
hajók legénysége csak pár fő, míg a hatalmas nagy 
gályák, ami képesek interkontinentális utazásra akár 50 
fős legénységgel is rendelkezhet. Az utazó számára egy 
nagyobb hajó tűnhet előnyös választásnak, ezen 

árusok, fegyverek. De nagyobb 
valószínűséggel vonz kalózokat, vagy tengeri 

Miután a Hősök bérelnek, vásárolnak, lopnak, vagy 
más módon szereznek hajót, esetleg bérelnek egy kabint 
egy utasszállító hajón. Az utazást ki kell dolgozni. 
Ellentétben a szárazföldi utazással, ahol viszonylag 
fenntartható egy folyamatos tempó, a vízi utazás 
nagyban függ az időjárástól, különösen a szél erejétől. 

ség táblázat megtalálható a Hősök 
Kézikönyvében, az ismétlés kedvéjért: 

Szél erőssége 
- Nincs szél 
- Nincs szél 

Könnyű szél 
Közepes szél 

 
Viharos szél 

Hurrikán 

vagy  2  a  hajó  a  tengernek  van  
kiszolgáltatva, és az áramlásoknak. Ebben az esetben 
1D6 Km/nap a haladási sebesség, és az irány véletlen, 
hacsak nincsenek evezők. A legénységnek ebben az 
esetben pihenőnapjai vannak. Viszont ha van rajta 

lehet részlegesen (1), vagy teljes 
erővel (2) működtetni. A lehetséges mozgás az alábbiak 

Ha van szél, akkor a következőképpen alakul a hajó 
mozgása km/nap nyugodt vizeken 

[Alap Mozgása a Hajónak + módosítók + 1D3] x Szél 
Erőssége 

  



12 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

Bizonyos hajók mozoghatnak evezővel, pótolva ezzel a 
szelet. 
 
Mindegyik hajó leírása mellett a fejezet végén 
megtalálható az alap mozgás, a módosítók pedi alább 
láthatóak: 
 

+? A kormányos Navigáció Képzettsége
+? Papi Mágia (Papajai Solinthar, Sukh, 

Pangara, Hydana isteneknek) 
-1 Ha a legénység fele a szükségesnek
-2 Ha a legénység kevesebb, mint a fele
-4 Ha a legénység csak a negyede 
-3 A HAJÓ ÉLETERŐ pontja a fele alatt van

 
Tehát a fenti módosítók hozzáadódnak a hajó alap 
mozgásához, és az 1D3-as dobás. Majd a végösszeget 
meg kell szorozni a szél erőségével. Az így kapott szám 
lesz a 24 óra alatt megtehető távolság km-ben. A hajó ha 
part mellett halad, vagy egy keskeny szoroson halad át 
stb. akkor a haladási sebessége a felel lesz. 
 
Ha a szél már nagyon erős (7-es vagy nagyobb) akkor a 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG próbát kell tenni, hogy 
elkerüljék a hajó károsodását. Ehhez a dobáshoz a 
következő módosítók tartoznak: 
 

+? A kapitány Tengeri Ismeret Képzettsége
-1 A legénység kevesebb, de több mint a fele
-2 A legénység kevesebb, mint a fele 
-4 A legénység kevesebb, mint a negyede
-3 A  HAJÓ  ÉLETERŐ pontja  kevesebb,  mint  a  

fele 
 
Ha  a  próba  nem  sikerül,  a  hajó  sérülni  fog  az  erős  
széltől, és a magas hullámoktól. Az alábbi táblázatból 
kell meghatározni a sérülés mértékét. Dobni kell 1D6
tal. 
 

1D6 Hatás 
1 A  kötélzet  sérül  –  A napi mozgás negyedét 

veszíti el. 
2 Könnyebb sérülés - -1 HAJÓ ÉLETERŐ pont
3 A vitorla elszakad – Felére  csökken  a  napi  

mozgás 
4 Közepes sérülés – 1D3 HAJÓ ÉLETERŐ pont 

veszteség 
5 Súlyos  károsodás  –  A  hajó elveszti kezdeti 

HAJÓ ÉLETERŐ pontjainak a felét.
6 Hajótörés! – A hajó el kezd süllyedni (1

percig tart) 
 

nyos hajók mozoghatnak evezővel, pótolva ezzel a 

Mindegyik hajó leírása mellett a fejezet végén 
megtalálható az alap mozgás, a módosítók pedi alább 

A kormányos Navigáció Képzettsége 
Papi Mágia (Papajai Solinthar, Sukh, 

Ha a legénység fele a szükségesnek 
Ha a legénység kevesebb, mint a fele 

A HAJÓ ÉLETERŐ pontja a fele alatt van 

Tehát a fenti módosítók hozzáadódnak a hajó alap 
d a végösszeget 

meg kell szorozni a szél erőségével. Az így kapott szám 
ben. A hajó ha 

part mellett halad, vagy egy keskeny szoroson halad át 

es vagy nagyobb) akkor a 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG próbát kell tenni, hogy 
elkerüljék a hajó károsodását. Ehhez a dobáshoz a 

Képzettsége 
A legénység kevesebb, de több mint a fele 

 
A legénység kevesebb, mint a negyede 
A  HAJÓ  ÉLETERŐ pontja  kevesebb,  mint  a  

Ha  a  próba  nem  sikerül,  a  hajó  sérülni  fog  az  erős  
széltől, és a magas hullámoktól. Az alábbi táblázatból 

bni kell 1D6-

A napi mozgás negyedét 

1 HAJÓ ÉLETERŐ pont 
Felére  csökken  a  napi  

1D3 HAJÓ ÉLETERŐ pont 

jó elveszti kezdeti 
jainak a felét. 

A hajó el kezd süllyedni (1-6 

A hajó tulajdonságai 
 
A hajó és a legénység leírása a KJK szerepjáték 
szabályrendszerében ugyanúgy történik, mint egy Hős, 
szörny, vagy harci egység esetén. A legénység és a hajó 
nem tekinthető különálló elemnek. Ha a régi legénység, 
egy új hajón kezd dolgozni, akkor nem viszi magával át 
a régi hajó értékeit, hanem újat kapnak. Ugyanez a 
helyzet, ha a Hős első hajóját szerzi meg. A hajó 
kezdőértékeit fogja megkapni a legénység. A 
tulajdonságok a következőek:
 

LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG
Ez egy kombinált tulajdonság, a legénység átlagos 
képzettsége és tapasztalat
Megegyezik a legénység tagjainak ÜGYESSÉG 
átlagával. 

 
LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ
Ez az érték mutatja a legénység egészségét, ha 
csökken az érték, akkor csökkeni fog a Legénység 
száma is (lásd alább). A kezdeti LEGÉNYSÉG 
ÉLETERŐ pont megegyezik a személyzet átlagos 
ÉLETERŐ pontjával, és szorozva a hajó Életerő 
módosítójával. 

 
LEGÉNYSÉG MORÁL 
Az  érték  mutatja  meg  azt,  hogy  a  legénység  
mennyire bízik meg a kapitányba, és milyen 
optimista. Ha magas az érték, akkor a túlerővel is 
szembeszállnak, míg ha alacsony könnyen lázadás 
törhet ki és … 

 
Legénység Fegyvere 
Ez lehet könnyű, közepese, vagy nehéz
Lehet közelharci, vagy lőfegyver, amivel a 
legénység harcol. A sebzés mértéke alább látható. 
Könnyű fegyver estén tőrrel, rövid íjjal, fejszével 
és más mindennapos fegyverrel harcolnak. Nehéz 
fegyverzet alatt, kardokat, lándzsákat, 
számszeríjat, hosszú íjat és más egyéb fegyver 
értendő. 

 
Legénység Páncélzat 
Ez, mint a fegyverek esetén szintén egy összetett 
érték, ami átlagot képvisel. A hajó legénysége nem 
fog nehéz páncélzatot viselni, mert nagy a 
kockázata annak, hogy megfulladnak, ha vízbe 
esnek. A lehetőség könnyű, és közepes páncélzat.

 
 
 

 

A hajó és a legénység leírása a KJK szerepjáték 
szabályrendszerében ugyanúgy történik, mint egy Hős, 

egység esetén. A legénység és a hajó 
elemnek. Ha a régi legénység, 

egy új hajón kezd dolgozni, akkor nem viszi magával át 
a régi hajó értékeit, hanem újat kapnak. Ugyanez a 
helyzet, ha a Hős első hajóját szerzi meg. A hajó 

ékeit fogja megkapni a legénység. A 
tulajdonságok a következőek: 

LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG 
Ez egy kombinált tulajdonság, a legénység átlagos 

és tapasztalata vegyül benne. 
Megegyezik a legénység tagjainak ÜGYESSÉG 

ÉLETERŐ 
rték mutatja a legénység egészségét, ha 

csökken az érték, akkor csökkeni fog a Legénység 
száma is (lásd alább). A kezdeti LEGÉNYSÉG 
ÉLETERŐ pont megegyezik a személyzet átlagos 
ÉLETERŐ pontjával, és szorozva a hajó Életerő 

 
z  érték  mutatja  meg  azt,  hogy  a  legénység  

mennyire bízik meg a kapitányba, és milyen 
optimista. Ha magas az érték, akkor a túlerővel is 
szembeszállnak, míg ha alacsony könnyen lázadás 

Ez lehet könnyű, közepese, vagy nehéz fegyverzet. 
Lehet közelharci, vagy lőfegyver, amivel a 
legénység harcol. A sebzés mértéke alább látható. 
Könnyű fegyver estén tőrrel, rövid íjjal, fejszével 
és más mindennapos fegyverrel harcolnak. Nehéz 
fegyverzet alatt, kardokat, lándzsákat, 

t, hosszú íjat és más egyéb fegyver 

Ez, mint a fegyverek esetén szintén egy összetett 
érték, ami átlagot képvisel. A hajó legénysége nem 
fog nehéz páncélzatot viselni, mert nagy a 
kockázata annak, hogy megfulladnak, ha vízbe 
snek. A lehetőség könnyű, és közepes páncélzat. 

  



Legénység Száma 
Ez mutatja, a legénység és az egyéb kiszolgáló 
személyzetet, létszámát. Minden hajóhoz tartozik 
egy legénység szám, amivel működtetni lehet.

 
A legénység, ugyanúgy ahogy a Hősök rendelkezn
bizonyos fokú képzettségekkel. Elsajátíthatták ezeket 
egy hosszú út alkalmával, amikor talán egy Hős 
tanította meg nekik valamilyen képzettséget. Vagy a 
legénység  valamelyik  tagja  több  időt  töltött  egy  Hős  
csapattal, és így tanult meg dolgokat. Legtöbbe
csak az alap LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG értéken képesek 
harcolni. Ha legénység rendelkezik valamilyen 
Képzetséggel, akkor annak maximális értéke a 
Legénység Szám osztva 10-zel. Azt javasoljuk, hogy a 
Képzettség pontokat a Kalandmester a játék alatt, ha 
szükséges külön osszon a legénységnek is.
 
A Legénység Képzettségét ugyanúgy kell használni
mintha egy Hős végezne ÜGYESSÉG próbát, ehhez 
pedig hozzá kell adni az adott képzettséget értékét.
 

Észlelés 
Magasan lévő árbockosárból figyelnek azok, akik 
ezt  a  képzettséget ismerik. Figyelik az ellenséges 
hajókat, szárazföldet, parti zátonyokat, és egyéb 
veszélyek. 
 
Tenger Ismerete 
Az  összes  matróz  a  hajón  ismeri  ezt.  De  néhány  
matróznak van egy pár extra fogása
hajó karbantartására. Vagy jobban ismerik 
időjárást is, így elkerülhető általuk a vitorlák 
szakadása, mert előbb behúzzák azt.
 
Közelharc 
Bizonyosan minden matróz rendelkezik egy nagy 
késsel, ami az oldalát díszíti. Harci helyzetekben 
nagyon jó fegyvernek szokott bizonyulni
 
Hajó Fegyverek 
Ágyuk, katapultok, dárdavetők, és egyéb 
fegyvereket képes kezelni, ezzel a 
és behúzza lőállásból, karbantartja.
 
Szakma 
Asztalos, vitorlakészítő, kötélkészítő stb. jól jön a 
hajó fedélzetén, segít a javításban. Nem mindegy, 
hogy egy sérült hajó képes az első kikötőbe 
befutni, vagy elsüllyed a sérülések miatt. 
Kárjavítás esetén lehet használni a képzettséget 
(lásd Harc) 
 
Tivornya 
Főzés, a kajálás, sütizés, egy rögtönzött kis helyen 
összejött társaság, a tiltott grog ivása, és egyéb 
tengeri kikapcsolódási formák. Mind azt segíti elő, 
hogy a legénység elkerülje az unatkozást. 
Mindaddig, míg lehetőség van a személyzetnek a 
mulatozásra, tivornyára, a képzettség értéke 
hozzáadható a LEGÉNYSÉG MORÁLJÁHOZ, 
minden morálpróba alkalmával. 
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Ez mutatja, a legénység és az egyéb kiszolgáló 
személyzetet, létszámát. Minden hajóhoz tartozik 
egy legénység szám, amivel működtetni lehet. 

A legénység, ugyanúgy ahogy a Hősök rendelkeznek 
Elsajátíthatták ezeket 

egy hosszú út alkalmával, amikor talán egy Hős 
tanította meg nekik valamilyen képzettséget. Vagy a 
legénység  valamelyik  tagja  több  időt  töltött  egy  Hős  
csapattal, és így tanult meg dolgokat. Legtöbben viszont 
csak az alap LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG értéken képesek 

Ha legénység rendelkezik valamilyen 
Képzetséggel, akkor annak maximális értéke a 

zel. Azt javasoljuk, hogy a 
Képzettség pontokat a Kalandmester a játék alatt, ha 
zükséges külön osszon a legénységnek is. 

A Legénység Képzettségét ugyanúgy kell használni 
ne ÜGYESSÉG próbát, ehhez 

pedig hozzá kell adni az adott képzettséget értékét. 

Magasan lévő árbockosárból figyelnek azok, akik 
pzettséget ismerik. Figyelik az ellenséges 

hajókat, szárazföldet, parti zátonyokat, és egyéb 

Az  összes  matróz  a  hajón  ismeri  ezt.  De  néhány  
fogása, például a 

obban ismerik az 
időjárást is, így elkerülhető általuk a vitorlák 
szakadása, mert előbb behúzzák azt. 

Bizonyosan minden matróz rendelkezik egy nagy 
késsel, ami az oldalát díszíti. Harci helyzetekben 

bizonyulni. 

uk, katapultok, dárdavetők, és egyéb 
fegyvereket képes kezelni, ezzel a képzetséggel. Ki 
és behúzza lőállásból, karbantartja. 

Asztalos, vitorlakészítő, kötélkészítő stb. jól jön a 
hajó fedélzetén, segít a javításban. Nem mindegy, 

jó képes az első kikötőbe 
befutni, vagy elsüllyed a sérülések miatt. 
Kárjavítás esetén lehet használni a képzettséget 

, egy rögtönzött kis helyen 
összejött társaság, a tiltott grog ivása, és egyéb 

pcsolódási formák. Mind azt segíti elő, 
hogy a legénység elkerülje az unatkozást. 
Mindaddig, míg lehetőség van a személyzetnek a 

a képzettség értéke 
hozzáadható a LEGÉNYSÉG MORÁLJÁHOZ, 

Ugyanolyan módon, ahogy a Legénységnek vannak 
tulajdonságai, ugyanúgy a hajóknak.
 
 
 

HAJÓ ÉLETERŐ 
Ez az érték mutatja meg, hogy 
és milyen erős annak szerkezeti 
szilárdága. 
 
HAJÓ FEGYVEREK
Több fegyvert is 
listában szereplőkön 
találhatók meg. 
 
HAJÓ PÁNCÉL 
Egyes hajókat megerősítenek, hogy a hajótest 
jobban ellenálljon a fegyvereknek, így extra 
védelmet kapnak. 
 
Alap Mozgás 
Ezt az értéket kell használni a napi haladás 
kiszámításához, a
található szabályok szerint.
evezővel (bizonyos esetben) annak is fel van 
tüntetve a mozgási értéke.
 
LEGÉNYSÉG 
Ez a létszám határozza meg, hogy mennyien 
szükségesek ahhoz, hogy a hajó kifusson. Ezzel a 
számmal kell megszorozni a LEGÉNYSÉG 
ÉLETERŐ pontjait.

 
 

 
 
Legénység Fegyverei és Páncélzat
 
 
Fegyver 1  2 
Könnyű 1  1 
Közepes 1  2 
Nehéz 2  3 
 
 
 
Páncél 1  2 
Könnyű 0  0 
Közepes 0  0 
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n, ahogy a Legénységnek vannak 
tulajdonságai, ugyanúgy a hajóknak. 

 
Ez az érték mutatja meg, hogy milyen nagy a hajó, 
és milyen erős annak szerkezeti felépítése, 

HAJÓ FEGYVEREK 
Több fegyvert is fel lehet szerelni egy hajóra, a 

szereplőkön csak az alap felszerelés 

Egyes hajókat megerősítenek, hogy a hajótest 
jobban ellenálljon a fegyvereknek, így extra 

 

Ezt az értéket kell használni a napi haladás 
kiszámításához, az Utazás Hajóval résznél 

szabályok szerint. Ha rendelkezik a hajó 
evezővel (bizonyos esetben) annak is fel van 
tüntetve a mozgási értéke. 

Ez a létszám határozza meg, hogy mennyien 
szükségesek ahhoz, hogy a hajó kifusson. Ezzel a 

l kell megszorozni a LEGÉNYSÉG 
ÉLETERŐ pontjait. 

 

ei és Páncélzat 

 Dobás 
 3 4 5 6 7+ 
 2 2 2 2 3 
 2 3 3 3 4 
 3 3 3 4 5 

 Dobás 
 3 4 5 6 7+ 
 0 1 1 1 2 
 1 1 2 2 3 
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LEGÉNYSÉG MINTÁK 
Alább látható néhány példa a matrózokra. Közvetlenül 
használhatóak egy új legénység toborzásakor:
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Alább látható néhány példa a matrózokra. Közvetlenül 
használhatóak egy új legénység toborzásakor: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



HAJÓ MINTÁK 
 
Az alább leírt hajók a leggyakoribbak, a Titán tengerein, 
óceánjain. Ez egyáltalán nem egy átfogó lista, számos 
változatban étezhetnek. Ezért a Kalandmester 
nyugodtan megváltoztathatja az alap statisztikát, hogy 
jobban passzoljon a kalandjához. 
 
Gálya 
HAJÓ ÉLETERŐ 12 
HAJÓ FEGYVER Lehetséges 

Hajóorr, és vagy Katapult 
(2 helyre) 

HAJÓ PÁNCÉL Könnyű 
Alap Mozgás 8 (Evezők 2)
LEGÉNYSÉG 40 (ÉLETERŐ x4)
Hosszú, lapos és széles hajó, felszerelve evezővel, és 
egy vagy két vitorlával. Elsősorban a tengerpar
utazásokra használják a gályákat, de népszerű 
tengerjáró hajó is egyben. Alacsony és erős a hajóteste, 
ezért  gyakran  tesznek  rá  faltörő kost.  Ezen  kívül  más  
fegyverzettel is felszerelhető. A gályákon kevés a kabin, 
az utazóknak és a személyzetnek gyakra
hajófenékben kell meghúzniuk magukat.
 

 

 
Galeon 
HAJÓ ÉLETERŐ 14 
HAJÓ FEGYVER Ágyú, Balliszat

Katapult (3 helyre)
HAJÓ PÁNCÉL Könnyű 
Alap Mozgás 12 
LEGÉNYSÉG 55 (ÉLETERŐ x5)
Nagyméretű gyalult fából készült tengerjáró hajó, 2
árboccal rendelkezik, és több vitorlával. Magasa a 
fedélzete, így főképpen ágyukat helyeznek el
gyorsak, és méretűk miatt népszerűek a kereskedők, és 
a kalózok körében. 
 

KALAND JÁTÉK KOCKÁ

Az alább leírt hajók a leggyakoribbak, a Titán tengerein, 
ltalán nem egy átfogó lista, számos 

változatban étezhetnek. Ezért a Kalandmester 
nyugodtan megváltoztathatja az alap statisztikát, hogy 

Lehetséges Hegyes 
, és vagy Katapult 

8 (Evezők 2) 
40 (ÉLETERŐ x4) 

Hosszú, lapos és széles hajó, felszerelve evezővel, és 
egy vagy két vitorlával. Elsősorban a tengerparti 
utazásokra használják a gályákat, de népszerű 
tengerjáró hajó is egyben. Alacsony és erős a hajóteste, 
ezért  gyakran  tesznek  rá  faltörő kost.  Ezen  kívül  más  
fegyverzettel is felszerelhető. A gályákon kevés a kabin, 
az utazóknak és a személyzetnek gyakran a 
hajófenékben kell meghúzniuk magukat. 

 

 

Balliszat vagy 
Katapult (3 helyre) 

55 (ÉLETERŐ x5) 
Nagyméretű gyalult fából készült tengerjáró hajó, 2-3 

ezik, és több vitorlával. Magasa a 
fedélzete, így főképpen ágyukat helyeznek el rajta. Igen 

k miatt népszerűek a kereskedők, és 

 

Harci Gálya 
HAJÓ ÉLETERŐ 
HAJÓ FEGYVER 

HAJÓ PÁNCÉL 
Alap Mozgás 
LEGÉNYSÉG 
Nehezebb nagyobb változata a gályának, főképpen 
haditengerészeti célokra használják. A part melletti 
vizeken, a nagyobb kikötők közelében járőröznek vele, 
hogy elvegyék a kalózok kedvét. Szinte
készítenek rá hegyes hajóorrt, és katapultot. Több 
kisebb rámpával van felszerelve, így egy kisebb 
járőrcsapatot is gond nélkül elszállít.
A legtöbb harci gálya az államok kezében van, drága az 
építetése, és a személyzet fenntartása.
 

 

 
Hosszú hajó 
HAJÓ ÉLETERŐ 
HAJÓ FEGYVER 
HAJÓ PÁNCÉL 
Alap Mozgás 
LEGÉNYSÉG 
Ez a hajó nagyon népszerű a szívós Fagyparti és északi 
népek között, de megtalálható valójában az egész 
Titánon. Hosszú, keskeny, egyetlen árboccal
rendelkezik, az is a hajó közepén áll. Egy vitorlája van. 
Rendelkezik evezőkkel is. Jól hajózható part menti 
vizekben,  és  folyókon.  Mivel  alacsony  az  alja,  így  
könnyen akár partra is lehet húzni. A hajón nincsenek 
kabinok, a rakományt is a szabad ég alatt
Mivel nincsen fedett rész, így a hosszabb utazások igen 
kényelmetlenek lehetnek. 
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 16 
 Hegyes Hajóorr, és 

Katapult (3 helyre) 
 Közepes 

 8 (Evezők 2) 
 50 (ÉLETERŐ x5) 

Nehezebb nagyobb változata a gályának, főképpen 
haditengerészeti célokra használják. A part melletti 
vizeken, a nagyobb kikötők közelében járőröznek vele, 
hogy elvegyék a kalózok kedvét. Szinte mindig 
készítenek rá hegyes hajóorrt, és katapultot. Több 
kisebb rámpával van felszerelve, így egy kisebb 
járőrcsapatot is gond nélkül elszállít. 
A legtöbb harci gálya az államok kezében van, drága az 
építetése, és a személyzet fenntartása. 

 

 

 8 
 Nincs 

 Nincs 
 10 (Evezők 1) 
 10 (ÉLETERŐ x1) 

Ez a hajó nagyon népszerű a szívós Fagyparti és északi 
népek között, de megtalálható valójában az egész 
Titánon. Hosszú, keskeny, egyetlen árboccal 
rendelkezik, az is a hajó közepén áll. Egy vitorlája van. 
Rendelkezik evezőkkel is. Jól hajózható part menti 
vizekben,  és  folyókon.  Mivel  alacsony  az  alja,  így  
könnyen akár partra is lehet húzni. A hajón nincsenek 
kabinok, a rakományt is a szabad ég alatt tárolják.  
Mivel nincsen fedett rész, így a hosszabb utazások igen 
kényelmetlenek lehetnek.  
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Cog 
HAJÓ ÉLETERŐ 10 
HAJÓ FEGYVER Nincs 
HAJÓ PÁNCÉL Nincs 
Alap Mozgás 12 
LEGÉNYSÉG 10 (ÉLETERŐ x1)
Ezek a kiskereskedelmi hajók központi árboccal, és 
nagy vitorlával rendelkeznek. Nagy zárt raktérrel, és 
egy kabinnal. Az áruk mondhatni olcsó, így a Cog 
nagyon népszerű a kiskereskedők körében. 
 

 

 
 
 
Bárka Pihenőhajó 
HAJÓ ÉLETERŐ 4 
HAJÓ FEGYVER Nincs 
HAJÓ PÁNCÉL Nincs 
Alap Mozgás 4 
LEGÉNYSÉG 20 (ÉLETERŐ x2)
 
Ezek a hajók hosszúak, és szélesek. Lassúak, és nem 
rendelkeznek semmiféle páncélzattal. Teljesen 
alkalmatlan nagyobb tengeri utazásra. Fel van
szerelve luxuskabinokkal, a fedélzeten zenészek 
játszanak, és a konyhája utánozhatatlan. Kizárólag csak 
gazdag városi uralkodók, szuper gazdag kereskedők, és 
egyéb méltóságok engedhetik meg maguknak. Ez a hajó 
a kényelemről és a kikapcsolódásról szól, miközben 
minimálisra van csökkentve a hajózáshoz szükséges 
eszközök 
 

10 (ÉLETERŐ x1) 
Ezek a kiskereskedelmi hajók központi árboccal, és 

orlával rendelkeznek. Nagy zárt raktérrel, és 
egy kabinnal. Az áruk mondhatni olcsó, így a Cog 

 

 

20 (ÉLETERŐ x2) 

ek a hajók hosszúak, és szélesek. Lassúak, és nem 
rendelkeznek semmiféle páncélzattal. Teljesen 
alkalmatlan nagyobb tengeri utazásra. Fel vannak 
szerelve luxuskabinokkal, a fedélzeten zenészek 
játszanak, és a konyhája utánozhatatlan. Kizárólag csak 

városi uralkodók, szuper gazdag kereskedők, és 
egyéb méltóságok engedhetik meg maguknak. Ez a hajó 
a kényelemről és a kikapcsolódásról szól, miközben 
minimálisra van csökkentve a hajózáshoz szükséges 

 

Knarr 
HAJÓ ÉLETERŐ 4
HAJÓ FEGYVER Nincs
HAJÓ PÁNCÉL Nincs
Alap Mozgás 11 (Evezők 1)
LEGÉNYSÉG 2 (ÉLETERŐ x1/4)
 
Ez a kis hajó kedvelt a halászok, kiskereskedők, futárok, 
és utazók körében. Alkalmas arra, hogy egy fő elvezesse 
(de a legjobb 2). A hajó közepén található az árboc. 
Evezővel is fel van szerelve. Vagy egy kisebb 
rakományt, vagy utasokat képes szállítani. A hajón 
nincsen semmiféle kabin, ezért a fedélzeten szoktak 
ponyvából összetákolni, valamilyen menedéket.
A Knarr-on nem érdemes a legénységet kidolgozni. 
Legénység a Legénység elleni csa
KJK harcrendszer szerint kell lebonyolítani.
 

 

 
Gyors Vitorlás 
HAJÓ ÉLETERŐ 8
HAJÓ FEGYVER Nincs
HAJÓ PÁNCÉL Nincs
Alap Mozgás 1
LEGÉNYSÉG 10 
 
Ennek a kicsi alacsony oldalú hajónak két különálló 
háromszög alakú orrvitorlája van. Az 
magasság, és a gyorsaság teszi őket
tengerparti kereskedők körében. Nagyobb tengeri 
utakat is képes megtenni. 
 

 

4 
Nincs 
Nincs 
11 (Evezők 1) 
2 (ÉLETERŐ x1/4) 

Ez a kis hajó kedvelt a halászok, kiskereskedők, futárok, 
és utazók körében. Alkalmas arra, hogy egy fő elvezesse 
(de a legjobb 2). A hajó közepén található az árboc. 

szerelve. Vagy egy kisebb 
rakományt, vagy utasokat képes szállítani. A hajón 
nincsen semmiféle kabin, ezért a fedélzeten szoktak 
ponyvából összetákolni, valamilyen menedéket. 

on nem érdemes a legénységet kidolgozni. 
Legénység a Legénység elleni csatát a szokásos alap 
KJK harcrendszer szerint kell lebonyolítani. 

 

 

8 
Nincs 
Nincs 
14 
10 (ÉLETERŐ x1) 

Ennek a kicsi alacsony oldalú hajónak két különálló 
rlája van. Az alacsony 

magasság, és a gyorsaság teszi őket népszerűvé a 
tengerparti kereskedők körében. Nagyobb tengeri 

 
  



Törpe Hadihajó 
HAJÓ ÉLETERŐ 18 
HAJÓ FEGYVER Hegyes Hajóorr, Ágyú 

Katapult (2 helyre)
HAJÓ PÁNCÉL Közepes 
Alap Mozgás 6 (Evezők 1)
LEGÉNYSÉG 40 
 
Alacsony magassággal rendelkezik, de szilárdan 
megépített hadihajó. A fedélzeten találhatóak a 
fegyverek, az oldala szegecselt lemezekkel erősített. 
Nem gyors, de nagyon mozgékony. A törpék, akik a 
legénységet alkotják, általában szívesebben maradnak a 
part mellett. 
 

 

 
 

Harc a vízen 
 
A vízen történő csata elkerülhetetlen végül is akkor, ha 
a Hősök sok időt töltenek a tengeren. Amikor 
bekövetkezik a harc, az két különálló részből fog állni, 
bár  ezek  külön-külön  is  létrejöhetnek. Az első harci 
forma, mikor hajó harcol hajóval. Ekkor használják a 
katapultokat, ágyukat és ballisztákat. Ezzel károsítva az 
ellenség hajóját, míg az a közelbe nem ér. Ekkor vethető 
be  a  hegyes  hajóorr.  A  második  harci  forma,  mikor  az  
ellenség olyan közel kerül, hogy a legénység harcol a 
másik legénységgel, íjjakkal, kardal, lándzsával, vagy 
akár ököllel. 
 
 

Hajó harcol hajóval 
 
A Kalandmester határozza meg, hogy a hajók lőtávolba 
kerültek-e vagy sem. Egy gyorsabb hajó általában 
elkerüli a lassabb hajót, normál körülmények között. Ha 
a hajók elég közel kerültek egymáshoz, akkor 
elkezdődhet a harc. Ez a táv mindössze 5. Nem 5m, 
50m, vagy 500m mindössze 5, ez egy elvonatkoztatott 
tartomány. Minden hajó ebben az esetben lőfegyvereit 
tudja csak használni, de ha úgy gondolják, nem lőnek.
 
Minden harci kör elején mindkét kapitánynak el kell 
döntenie, hogy távolodni, maradni, vagy közeledni 
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Hegyes Hajóorr, Ágyú 
Katapult (2 helyre) 

6 (Evezők 1) 

Alacsony magassággal rendelkezik, de szilárdan 
megépített hadihajó. A fedélzeten találhatóak a 
fegyverek, az oldala szegecselt lemezekkel erősített. 
Nem gyors, de nagyon mozgékony. A törpék, akik a 
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A vízen történő csata elkerülhetetlen végül is akkor, ha 
a Hősök sok időt töltenek a tengeren. Amikor 
bekövetkezik a harc, az két különálló részből fog állni, 

étrejöhetnek. Az első harci 
forma, mikor hajó harcol hajóval. Ekkor használják a 
katapultokat, ágyukat és ballisztákat. Ezzel károsítva az 
ellenség hajóját, míg az a közelbe nem ér. Ekkor vethető 
be  a  hegyes  hajóorr.  A  második  harci  forma,  mikor  az  

g olyan közel kerül, hogy a legénység harcol a 
másik legénységgel, íjjakkal, kardal, lándzsával, vagy 

, hogy a hajók lőtávolba 
e vagy sem. Egy gyorsabb hajó általában 

abb hajót, normál körülmények között. Ha 
a hajók elég közel kerültek egymáshoz, akkor 
elkezdődhet a harc. Ez a táv mindössze 5. Nem 5m, 
50m, vagy 500m mindössze 5, ez egy elvonatkoztatott 
tartomány. Minden hajó ebben az esetben lőfegyvereit 

nálni, de ha úgy gondolják, nem lőnek. 

Minden harci kör elején mindkét kapitánynak el kell 
döntenie, hogy távolodni, maradni, vagy közeledni 

akar. Minden hajó mozgása 1 egység, egy fordulóban. 
Az első hajó mozgása után mozog a másik, így a köz
lévő távolság marad egyformán 5. A gyorsabb hajók 
minden 5. fordulóban kapnak plusz 1 mozgási pontot. 
Tehát  ha  egy  Gyors  Vitorlás  (Mozgás  14)  üldöz  egy  
Knarrt (Mozgás 10). A Knarr menekül minden 5. 
fordulóban csökken a távolság. Így 4 szer öt kör alatt éri 
utol a Gyors Vitorlás a Knarrt. A mozgás nyugodtan 
változtatható a Kalandmester meglátása szerint, 
például:  sekély a víz, zátonyos, vagy valamilyen mágia 
stb. és minden egyéb olyan tényező, ami befolyásolja a 
hajó mozgását. 
 
Ha mindkét hajó közel kerül egymáshoz
egységnyi távolság, vagy 1 egységnyi távolság akkor 
egy lesz a támadás módosító. Ha viszont a távolság 0 
lesz, a hajók képesek ebben az es
használni még egyszer. 
 
Miután a távolság 0, a hegyes hajóorral rendelkező hajó 
dönthet úgy, hogy használja azt. Ha nem rendelkezik 
egyik hajó sem ezzel a fegyverrel, akkor ezt a részt át 
kell ugrani.  
 

Hajó Fegyverzet 
Minden hajó fegyverzetét a LEGYÉNSÉG ÜGYESSÉG 
próbával (Hajó Fegyverek Képzettség ismerete) lehet 
használni. Módosító a jelenlegi távolság a másik hajótól. 
A két hajó közötti harc egyszerű. Ha a támadás sikeres, 
akkor sérül az ellenfél. Mindent az alap KJK harc 
szabályai szerint kell lebonyolítani. A hajó 
páncélzatának felfogó értékét egy kocka dobással kell 
megállapítani. 
 
Ha a hajó HAJÓ ÉLETERŐ pontja 0
süllyedni, míg végül elmerül. Ez 5 hajó harci kört, vagy 
15 normál harci kör alatt történik meg.
 

Hegyes Hajóorr 
Amennyiben  a  távolság  0
mellé kerülnek. Az első hajó hajó ellen
hajóorral kezdődik. Ekkor már a távolsági fegyvereket 
nem lehet használni.  Mint a 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG értékével kell 
nyertes megsebesíti a vesztest, aki védekezhet a 
páncélzattal. 
 
 
 
Fegyver 1 
Balliszta 1 
Katapult 2 
Hegyes Hajóorr 3 
Ágyú 1 
 
 
 
Páncél 1 
Könnyű 0 
Közepes 0 
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akar. Minden hajó mozgása 1 egység, egy fordulóban. 
Az első hajó mozgása után mozog a másik, így a köztük 

olság marad egyformán 5. A gyorsabb hajók 
minden 5. fordulóban kapnak plusz 1 mozgási pontot. 
Tehát  ha  egy  Gyors  Vitorlás  (Mozgás  14)  üldöz  egy  
Knarrt (Mozgás 10). A Knarr menekül minden 5. 
fordulóban csökken a távolság. Így 4 szer öt kör alatt éri 

Gyors Vitorlás a Knarrt. A mozgás nyugodtan 
változtatható a Kalandmester meglátása szerint, 
például:  sekély a víz, zátonyos, vagy valamilyen mágia 
stb. és minden egyéb olyan tényező, ami befolyásolja a 

Ha mindkét hajó közel kerül egymáshoz,  legyen  az  2  
egységnyi távolság, vagy 1 egységnyi távolság akkor 
egy lesz a támadás módosító. Ha viszont a távolság 0 
lesz, a hajók képesek ebben az esetben is fegyvereiket 

 

Miután a távolság 0, a hegyes hajóorral rendelkező hajó 
nthet úgy, hogy használja azt. Ha nem rendelkezik 

egyik hajó sem ezzel a fegyverrel, akkor ezt a részt át 

 
Minden hajó fegyverzetét a LEGYÉNSÉG ÜGYESSÉG 
próbával (Hajó Fegyverek Képzettség ismerete) lehet 

jelenlegi távolság a másik hajótól. 
A két hajó közötti harc egyszerű. Ha a támadás sikeres, 
akkor sérül az ellenfél. Mindent az alap KJK harc 
szabályai szerint kell lebonyolítani. A hajó 
páncélzatának felfogó értékét egy kocka dobással kell 

Ha a hajó HAJÓ ÉLETERŐ pontja 0-ra csökken, elkezd 
süllyedni, míg végül elmerül. Ez 5 hajó harci kört, vagy 
15 normál harci kör alatt történik meg. 

 
Amennyiben  a  távolság  0-ra csökken, a hajók egymás 
mellé kerülnek. Az első hajó hajó elleni csata a hegyes 
hajóorral kezdődik. Ekkor már a távolsági fegyvereket 
nem lehet használni.  Mint a lőfegyverek esetén ezt is a 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG értékével kell használni A 
nyertes megsebesíti a vesztest, aki védekezhet a 
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Legénység a Legénység ellen 
 
Miután a két hajó közötti távolság 0-ra csökken, a hajók 
legénységei harcba bonyolódhatnak egymással. A 
harcot úgy kell kezelni, mintha két „karakter” küzdene 
egymással. A LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉGE (plusz a 
közelharci Képzettség) és a LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ. A 
következő módosítókat kell alkalmazni: 
 
Helyzet 
Csata egy nagyobb hajón 
            (magas kezdeti HAJÓ ÉLETERŐ) 
Ha túlerőben vannak 2:1 
Ha az ellenség van túlerőben 2:1 
Vegyes csapat (különböző fajok) 
Van varázsló a fedélzeten 
          +2 ha Tengeri Varázsló 
A legénységnek van különleges képessége 
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ pontja több mint  
            a fele, de kevesebb a kezdetinél 
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ 
           pontja fele alatt van 
 
Ezen  kívül  a  Hős  (Hősök)  esetleg  harcba  
bonyolódhatnak. Ezt a normál KJK harcrendszer 
szabályai szerint kell lebonyolítani (ha több mint 3 kör), 
és ez után megöli, vagy ártalmatlanná teszi a legénység 
tagját, le kell vonni az elleség HAJÓ ÉLETERŐ 
pontjából. Minden egyes megölt fő után ½ vagy 1 HAJÓ 
ÉLETERŐ pontot. 
 
Miután a Legénység LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ pontja a 
felére csökken, elkezdenek kiábrándulni. Minden egyes 
körben egyre kimerültebbé válnak, és dobniuk kell 
Morál próbát 2D6-tal. Ezt a dobott értéket össze kel 
hasonlítani a Legénység Morál értékével (a módosítók 
alább láthatóak). Ha a próba sikertelen, akkor megadják 
magukat a támadóknak, kiszolgáltatva ezzel magukat 
az ellenségnek. A harc véget ért. 
 
MORÁL MÓDOSÍTÓK 
 
Szituációk Módosítók
A fedélzeten lévő Hős nem harcol 
A Kapitány Harci Taktika képzettsége 
A legénység túlerővel szemben 2:1 
A legénység túlerővel szemben 3:1 
A legénység túlerőben 
A Hős harcol 
Gyűlölt ellenség 
Ha fogoly volt 
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A harc után 
 
Miután a csata véget ért, van nyertes (vagy mindkét 
hajó elmenekült) elkezdődhetnek a helyreállítási 
munkálatok. 
 
A hajót a legénység bizonyos mértékig képesek 
megjavítani. 1D6 HAJÓ ÉLETERŐ pontot képesek 
visszaállítani, de csak abban az esetben, ha sikeres 
LEGÉNYSÉG ÜGYESSÉG próbát végeznek (a Szakma 
Képzettség hozzáadható). Egy hajót a nyílt vízen, 
viszont csak bizonyos korlátok között lehet megjavítani. 
A végleges teljes helyreállítást viszont csakis egy 
kikötőben lehet megoldani. 
 
Ha  a  legénység  sérült  a  harc  alatt,  akkor  ki  kell  
számolni a tényleges veszteséget
ÉLETERP pontjaiból kell arányaiban
elvesztett pontok egyharmada meghalt, a második 
egyharmad sérült, míg az utolsó egyharmad 
eszméletlen. Az ájult legénységi tagok egy óra elteltével 
ismét bevethetőek. (LEGÉNYSÉG ÉLETERŐT 
módosítani kell) A sérült legénység megközelítőleg
nap elteltével lesz ismételten aktív. (LEGÉNYSÉG 
ÉLETERŐ ismételt módosítása) A halott legénység 
helyére megfelelő személyzetet lehet toborozni bér 
fejében, vagy elrabolni erőszakkal kényszeríteni a 
munkára. 

Kalóz Vállalkozás 
 
A vállalkozás szabályi szerint a Hősök Kézikönyvét 
használva a Kalóz flotta megduplázhatja az összes 
bevételét a jövedelem dobásakor. (Hősök Kézikönyve 
33. oldal) Azonban ha a hajó egy jó hírű kikötőbe fut be, 
vagy összetalálkozik egy hadihajóval, mindent el 
fognak a helyiek, vagy a katonák követni, hogy 
elpusztítsák a legénységet és a hajót. Az elfogott 
kalózokat felkötik. 

Tengeri Mágus tárgyak
 
Egyes varázslók készítenek olyan varázstárgyakat, 
amiket kifejezetten a tengeren, vagy hajón lehet 
használni. Ezeket általában a kikötőkbe
tengerparti városokban lehet megvásárolni.
 
Hajó a palackban (csecsebecse)
Ez a tiszta bedugaszolt üveg a belsejében egy kis 
hajómodellt  rejt,  ami  sokkal  nagyobb,  mint  az  üveg  
szája. Nagyon mutatós, és szép, viszont van egy extra 
tulajdonsága. Ha a dugót kihúzzák, akkor a hajó az 
eredeti méretére fog nőni öt harci forduló alatt. Ha egy 
kabinban, vagy zárt helyiségben kerül kinyitásra, akkor 
az nagyon veszélyes, sőt halálos is lehet! Ha viszont ez 
a vízen történik, akkor használható, mint egy póthajó
szokásos módon néz ki, de nem lesz a fedélzeten 
fegyver, nem lesznek élelmiszerkészletek, víz, 
szerszámok  stb.  Ezen  kívül  legénység  sem.  A  mágia  
biztosítja,  hogy  a  hajó a dugó kihúzása után mindig 
egyenesen álljon, akkor is ha víz alatt fejjel lefelé n
ki. Bár az időjárás gyorsan közbeszólhat!
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amiket kifejezetten a tengeren, vagy hajón lehet 
használni. Ezeket általában a kikötőkben, vagy 
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Hajó a palackban (csecsebecse) 
Ez a tiszta bedugaszolt üveg a belsejében egy kis 
hajómodellt  rejt,  ami  sokkal  nagyobb,  mint  az  üveg  
szája. Nagyon mutatós, és szép, viszont van egy extra 

dugót kihúzzák, akkor a hajó az 
eredeti méretére fog nőni öt harci forduló alatt. Ha egy 
kabinban, vagy zárt helyiségben kerül kinyitásra, akkor 
az nagyon veszélyes, sőt halálos is lehet! Ha viszont ez 
a vízen történik, akkor használható, mint egy póthajó. A 
szokásos módon néz ki, de nem lesz a fedélzeten 
fegyver, nem lesznek élelmiszerkészletek, víz, 
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egyenesen álljon, akkor is ha víz alatt fejjel lefelé nyitják 
ki. Bár az időjárás gyorsan közbeszólhat! 



 
 
Mágikus iránytű (Varázstárgy) 
Ez az iránytű képes abba az irányba mutatni, ahova az 
utazó el szeretne jutni. A helynek nagy kiterjedésűnek 
kell lennie. (Feketehomok Kikötő) vagy járt már ott 
előtte az iránytű használója. A helynek fixnek kell 
lennie.  Nem  lehet  egy  mozgó  hajó.  Kizárólag  csak  
egyszer lehet naponta használni. +1 mozgás pontot ad a 
hajónak, abban az esetben, ha megfelelően használják.
 
 
Elvarázsolt térkép (Varázstárgy) 
Ez a hosszúkás tekercs tartalmaz számos 
útvonalat, víz alatti zátonyokat, nagyobb kikötőket stb. 
Ezen kívül a hajó pontos helyét is jelöli,
keresztel.  Ez  sokat  segít  abban,  hogy  a  hajó  ne  fusson  
zátonyra. Képes pontosan megmondani, milyen távol is 
vannak a céltól. Ha megfelelően használják, akkor ad a 
hajó mozgásához +1 pontot. 
 
 
Szélzsák (Csecsebecse) 
Ez  egy  bőr  zsák,  ami  egy  ezüst  szalaggal  van  bekötve.  
Aki megfogja, úgy érezheti, mintha félig fel lenne fújva. 
Azonban mikor a szalagot eltávolítják, heves s
süvít ki belőle. Ha a vitorlára irányítják, akkor 8
erősségű szélként fogja a hajót hajtani. A hatás a 
következő nap hajnaláig tart (ez alatt lehet a vitorlára 
irányítani). Ez után a zsák elveszíti mágikus hatását, és 
csak egy normál bőrzsák lesz. 
 
 
Hegyes Hajóorr Dísz (Varázstárgy)
A nagy hajók alapban rendelkeznek Hegyes Hajóorral. 
Ez az élénkpiros fából készült orrszerkezet
bármely hajóra felszerelhető, ami rendelkezik hajóorr 
fegyverrel. Felrakás után minden sebzés dobáshoz 
hozzá lehet adni +2 pontot. 
 
 
Védelmező Orrszobor (Varázstárgy)
A díszesen faragott, és festett női orrszobrot bármely 
hajóra fel lehet szerelni. A jóságos tekintetű női alak 
segít  abban,  hogy  a  hajó  elkerülje  a  nagyobb  
sérüléseket. Csökkenteni fogja a a hajó el
sebzés dobást 1 ponttal. 
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Ez az iránytű képes abba az irányba mutatni, ahova az 
utazó el szeretne jutni. A helynek nagy kiterjedésűnek 
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hajónak, abban az esetben, ha megfelelően használják. 

tartalmaz számos fő hajózási 
víz alatti zátonyokat, nagyobb kikötőket stb. 

jelöli, egy vörös 
keresztel.  Ez  sokat  segít  abban,  hogy  a  hajó  ne  fusson  
zátonyra. Képes pontosan megmondani, milyen távol is 

céltól. Ha megfelelően használják, akkor ad a 

Ez  egy  bőr  zsák,  ami  egy  ezüst  szalaggal  van  bekötve.  
Aki megfogja, úgy érezheti, mintha félig fel lenne fújva. 
Azonban mikor a szalagot eltávolítják, heves szélvihar 
süvít ki belőle. Ha a vitorlára irányítják, akkor 8-as 
erősségű szélként fogja a hajót hajtani. A hatás a 
következő nap hajnaláig tart (ez alatt lehet a vitorlára 
irányítani). Ez után a zsák elveszíti mágikus hatását, és 

(Varázstárgy) 
pban rendelkeznek Hegyes Hajóorral. 

szerkezet kiegészítő 
hajóra felszerelhető, ami rendelkezik hajóorr 

fegyverrel. Felrakás után minden sebzés dobáshoz 

Védelmező Orrszobor (Varázstárgy) 
A díszesen faragott, és festett női orrszobrot bármely 
hajóra fel lehet szerelni. A jóságos tekintetű női alak 
segít  abban,  hogy  a  hajó  elkerülje  a  nagyobb  
sérüléseket. Csökkenteni fogja a a hajó ellen irányuló 

TENGERÉSZETI ÁRLISTA
 

 
 
TENGERI VARÁZSLÓ KOM
Norvál szarv 
Monokli 
Csont tű 
Sirály szárny 
Arany búgócsiga 
Selyemkötés 
Ezüst kagyló 
 
HAJÓK 
Gálya 
Galeon 
Harci Gálya 
Hosszú Hajó 
Cog 
Bárka Pihenőhajó 
Knarr 
Gyors Vitorlás 
Törpe Hadihajó 
 
FEGYVEREK 
Balliszta 
Ballista lövedék 
Katapult 
Katapult kő 
Ágyú 
Ágyúgolyó és töltet 
Hegyes Hajóorr 
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TENGERÉSZETI ÁRLISTA 

 VÁROS KISVÁROS FALU 

TENGERI VARÁZSLÓ KOMPONENSEK 
 40AT 40AT 35AT 

 10AT 12AT 15AT 
 5AT 4AT 3AT 

 20AT 18AT 14AT 
 75AT 80At 90AT 

 100AT 105AT 125AT 
 40AT 50AT 60AT 

 2000AT - - 
 3500AT - - 

 3000AT - - 
 240AT 230AT 230AT 

 450AT 450AT 500AT 
 1500AT - - 

 80AT 75AT 75AT 
 180AT 160AT 155AT 

 - - - 

 300AT - - 
 18AT - - 

 450AT - - 
 - - - 

 800AT - - 
 35AT - - 

 140AT 160AT 180AT 
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2. FEJEZET – TELEPÜLÉS GENERÁTOR 
 

deális esetben a Kalandmester előre megtervezi 
a falut, kisvárost, várost, ahol a Hősök 
megállnak. A gyakorlatban viszont néha 

égetően szükséges, hogy gyorsan készítsen egy 
települést, erre jó az alábbi módszer. Természetesen a 
felsorolt eszközök akkor is használhatóak, ha van idő a 
tervezésre. 
 
Az első lépés, hogy el kell dönteni, mekkora is lesz a 
település mérete. Egy kis falu, vagy egy nagyváros. A 
tiszta papírlapon ez után jelölni kell a főbb útvonalakat, 
és a folyókat. Érdemes az útra ráírni, hogy merre is tart, 
folyó esetén pedig felvezetni az áramlási irányt. 
 
A papírlapot ez után el kell, helyezi, egy doboz 
fedelében, és dobni kell meghatározott számú D6 
kockával (lásd táblázat). Minden egyes kockát alá fel 
kell jegyezni a dobott számot. A mi laponk, jelen 
esetben eddig így néz ki: 
 
 

 
 

Népesség táblázat 
 
Kocka Település Népesség Épületek 

2 Kis Falu ~50 ~10 
4 Falu ~250 ~50 
6 Község ~1000 ~200 
8 Kisváros ~2500 ~500 
10 Város ~5000 ~1000 
12 Nagyváros ~10000+ ~2000+ 

 
A kockákkal dobott eredmények, a település fő 
nevezetességei, amit a Hősök felkereshetnek. Van 
bizonyosan több érdekes, és nevezetes épület az adott 
településen, de kimagaslóan hivalkodó, csak a 
kockákkal jelölt. Így ha egy faluban a dobás eredménye 
egy Fogadó, akkor az lesz a falu egyetlen Fogadója. 
Viszont  egy  nagyváros  esetén  a  Fogadó  csak  egy  a  10  
fogadó közül, de ez az egy nagyon jó helyen lehet, 
nevezetes valamiről, vagy egy esemény köthető össze 
vele. 
 
A fenti táblázat csak hozzávetőleges adatokat nyújt a 
településen élők, és az épületeke számáról. Ez egy 
hozzávetőleg szám, és csak akkor lehet alkalmazni, ha 
ember lakta a település, vagy kevert fajú. Ha viszont 
hosszú  életű fajokról  van  szó,  mint  törpe,  vagy  elf,  
akkor a számokat felezni kell. Rövid életű lényeknél, 
mint goblin, vagy mocsári ugráló a számokat már 
duplázni kell. 
 
Minden egyes kocka egy-egy épületet, vagy épület 
együttest jelöl. Minden dobott számot meg kell keresni 
az alábbi táblázatból, hogy meghatározzuk mi is az 
épület. Az eredményt fel kell írni magára térképre, vagy 
melléje kell készíteni egy külön táblázatot, amibe fel 
vannak sorolva, hogy 1, 2, 3 stb. 
 

Dobás Épület jellege 
1 Egy gazdag háza 
2 Kereskedő háza 
3 Fogadó / Vendéglő 
4 Boszorkány / Mágia Ismerő 
5 Templom 
6 Speciális 

 
Ha a kockák túlnyomó többsége egy helyre esett, akkor 
valószínűleg a települést valamilyen fal veszi körben, 
amit fel is lehet rajzolni a térképre. A tényleges fal 
mérete függ a település nagyságától. Ha nagyvárosról 
van szó, és a kockák igen közel vannak egymáshoz, 
akkor nem azokat kell bekeríteni, hanem egy nagyobb 
területet. Ezzel jelölve, hogy az tényleg nagyvárosról 
van szó. A falak kiterjedése határozza meg magának a 
településnek a valós kiterjedését. 
 
A térkép a következőképpen fog kinézni: 
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Sok településen van állandó, vagy ideiglenes piac, 
rendszerint a település közepén. Annak megállapítása, 
hogy  van-e  piac  vagy  nincsen,  dobni  kell,  2D6-ot.  A  
kapott értéket össze kell hasonlítani a település 
méretével (amennyi kockával az elején dobtunk), és ha 
kisebb, vagy ugyanannyi, akkor van piac. Ha viszont az 
eredmény, a település mértékének a fele, vagy az alatt 
van, akkor két piac is van. Az elsődleges piac mindig a 
település középpontjában van, ahol a fő utak 
keresztezik egymást. Ezt a nyitott területet (vagy kettőt) 
jelölni kell a készülő térképen, ezzel meghatározva 
annak a középpontját is. 
 
Készen vannak a falak, és a kiemelkedő helyek, most 
már csak az őket összekötő utakat kell felrajzolni, 
ügyelve arra, hogy mindegyik épület kapcsolódjon. Ha 
bizonyos épületek a falon kívül találhatóak, akkor azok 
bizonyosan a főútvonalak mentén lesznek. Hidakat, (és 
vagy gázlókat)  lehet még a folyóra rajzolni.  Ezen kívül 
kikötőt,  dokkot,  rakpartot,  ha  a  folyó  elég  széles,  és  
mély. Nem szükséges minden egyes kis utat, sikátort 
jelölni, csak a főutakat kell megrajzolni. Ez már 
megmutatja a település elrendezését. 
 

 
 
 
A település készítés lassan a végéhez közeledik. 
Bizonyos épületeket, mint őrtornyok, ezeknek kicsi az 
alapterületek, de nagyobbakat is, mint parkok fel lehet 
tüntetni. A fennmaradó üres területeket a falak között 
fel lehet tölteni a megfelelő számú épületekkel, ha 
szükséges. Viszont ez egy nagyváros esetén rengeteg 
időbe tellene. Egy egyszerűbb, és gyorsabb megoldás, 
ha kijelöljük a kerületek közötti határokat, és azokat 
nevezzük el. Mint nyomornegyed, munkásnegyed, 
kereskedők kerülete, vagy gazdag negyed. Az hogy 
milyen kerületek vannak jelen egy-egy településen, az 
nagyban függ a nagyságtól. Megközelítésük függ a 
kiterjedés mértékétől. Egy falu estén percek alatt át 
lehet menni egy másik házhoz, nagyváros viszont 
inkább érdemesebb kerületek között haladni, nem 
pedig házanként. 
 
Bizonyos épületek esetén felmerül a kérdés, hogy mért 
is található az meg az adott településen, mikor teljesen 
kilóg annak a környezetéből. Egy látszólag vidéki 
településen állhat egy régi kastély, ami annak a nyoma, 
hogy régen ez egy központi város volt valamikor, ahol 
mindent meg lehetett találni. Vagy egy városi épület 
egy kis faluban jelentheti azt, hogy egy gazdag 
kereskedő odahelyezte a központját. Egy palota, katély, 
egy kis faluban pedig arra mutathat rá, hogy az a hely a 
gazdagok pihenésére szolgál. 
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Ezt a térképet meg lehet ez után rajzolni kézzel, vagy 
térkép készítő szoftverrel, ha szükséges, hogy legyen 
egy bonyolult alaprajz. 
 
 
Természetesen egy igazán részletes térképhez a 
Kalandmesternek ki kell találnia az utcaneveket, az 
igazgatást, történelmet, stb. Ezek nagyon hasznosak 
adatok tudnak lenni, ha a Hősök egy új települést 
választanak maguknak központnak, vagy visszatérnek 
újra és újra. Egy epikus kaland esetén az ilyen típusú 
térkép viszont elengedhetetlen. 
 
 
 
 

 
 
 

Épületek Fajtái 
 
Minden főbb épület több formát is ölthet. A következő 
szakaszban ezzel részletesen foglakozunk. 
Kockadobással kell meghatározni, hogy az épület 
milyen funkciót tölt be. Mindegyikről egy részletes kis 
leírás is található alább. 
 

Egy Gazdag Háza 
 
1D6 Gazdag Ingatlan 
1 Egy nagy ház 
2 Csarnok 
3 Vidéki kastély 
4 Céhközpont 
5 Torony 
6 Hivatali épület 
 

 
A nagy háznak egy gazdag család a tulajdonosa. A ház 
több szobával rendelkezik (esetleg istállóval). Szinte 
biztos, hogy az épület, és környéke tele van szolgákkal, 
akik nap, mint nap itt dolgoznak. Alternatív 
megoldásként  a  ház  lehet  egy  öregemberé,  aki  az  öreg  
szolgáival van ebben körülvéve… 
 
A csarnok szintén egy nagy épület, egy hatalmas nagy 
teremből áll, amit lakomákra, mulatozásra, vagy 
valamilyen sötét célokra használnak. Előfordulhat, 
hogy a termet a szélein kisebb szobák szegélyezik. Ezek 
a kiszolgálják a fő nagytermet. 
 
A Vidéki Kastély egy kombinációja a nagy háznak, és a 
csarnoknak, sőt mondhatni, ez egy épület együttes, 
gyakran veszik körbe fallal, vagy vizesárokkal. 
Valószínűleg  van  benne  egy  nagy  terem,  több  egyéb  
helyiség, istálló, műhelyek, stb. Ha vidéki kis 
településen található ilyen épület, akkor az a helyi Lord 
lakhelye. Városban viszont lehet egy gazdag ember 
rezidenciája. 
 
Céhközpont egy nagy épület, amely hivatalos székhelye 
egy  céhnek,  vagy  valamilyen  más  szervezetnek.  Ez  az  
épület lehet több kisebb ház együttese, vagy egy 
hatalmas nagy egyedi építési jellegekkel. 
 
Ha az épület egy torony, akkor az lehet egy erődítmény, 
amiben őrök vagy katonák tartózkodnak. Lehet díszes 
szépen épített a gazdagság jelképezve. De lehet rozoga 
börtön, aminek a tetejében egy öreg fogoly raboskodik. 
 
A Hivatali épület ad helyet a polgármesternek, 
kormányzónak, várúrnak, vagy más tisztviselőknek. 
Lehet a lakhelye követeknek, vagy egyéb külhoni 
hivatalnoknak, vagy magának a helyi egyházfőnek. A 
ház maga nagy, és nagy szobák találhatóak benne, de 
lehet romos lepusztult, tele denevér ürülékkel. 
  



Kereskedő Háza 
 
Dobás Dobás Kereskedő 

1-3 1 Alkimista 
 2 Játékterem 
 3 Fűszerkereskedő 
 4 Tudós 
 5 Fürdő 
 6 Orvos 
4-5 1 Állat kereskedő 
 2 Tattoo szalon 
 3 Térképész 
 4 Fegyvermester 
 5 Lókupec 
 6 Gépész 

 
Az alkimista üzlete készít és elad mindenféle kémiai és 
növényi készítményeket, beleértve ebbe a lőport is. Egy 
alkimista általában nem forgalmaz mágikus tárgyakat, 
bár előfordul, hogy kisebb mágikus tárgyakkal fizetnek 
neki. Az általa készített anyagokat t
többségben más szakmák használják a munkájukhoz, 
mint a balzsam, vagy más vegyi készítmények.
 
A játékterem épülete lehet kicsi, vagy nagy, attól 
függően mennyien hódolnak a szerencsejátéknak. 
Kocka, kártya, és egyéb más játékok közül 
választhatnak a szerencsések, és a kevésbé 
szerencsések. Természetesen azt feltételezzük, hogy a 
játékok tisztességesek, és nem manipulálják őket!
 
A fűszerkereskedők ritkák, és drágák. A helyi 
fűszerekkel és gyógynövényekkel jól felszerelt. Ritkán 
termesztenek, fő profilúk, inkább az üzlet. Beszerzés, 
behozatal, és értékesítés. Gyógynövényeiket, és a 
fűszereiket, ha lehet, minél távolabbról szerzik be. 
Alkalmanként, furcsa, és titokzatos hatású növények is 
megtalálhatók a polcokon. 
 
A Tudós egy igen furcsa úgymond kere
Nem lesz szüksége „boltra”, mert csak tudást, és 
tapasztalatot árul. A tudósokat gyakran különböző 
kérdések megválaszolására bérlik fel. Ezeket vagy saját 
kútfőből válaszolja meg, vagy kutatómunka után. A 
legtöbb tudósnak van valamilyen külön szakterülete.
 
A fürdők nagyon ritkák. Minden Hős megörül, mikor 
kalandozás után fürdőt lát. Lehet, hogy több hétig, vagy 
hónapig kint voltak, izzadtak, véresek, vagy ennél 
rosszabbak koszolták be őket. Egy forró fürdőben 
mindig felüdülés megmártózni, megpihentetni az 
elfáradsz csontokat, és megszabadulni attól a rengeteg 
kosztól. 
 
Egy  orvosnak  is  nagyon  örülnek  a  Hősök.  Bár  a  
gyógyulás mértéke lassabb, mintha az istenek járnának 
közben, igaz az áruk olcsóbb. Egy jó orvos képes 
sebeket bekötni, betegségeket és a mérgezéseket 
kezelni. 
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z alkimista üzlete készít és elad mindenféle kémiai és 
növényi készítményeket, beleértve ebbe a lőport is. Egy 
alkimista általában nem forgalmaz mágikus tárgyakat, 
bár előfordul, hogy kisebb mágikus tárgyakkal fizetnek 
neki. Az általa készített anyagokat túlnyomó 
többségben más szakmák használják a munkájukhoz, 
mint a balzsam, vagy más vegyi készítmények. 

A játékterem épülete lehet kicsi, vagy nagy, attól 
függően mennyien hódolnak a szerencsejátéknak. 
Kocka, kártya, és egyéb más játékok közül 

a szerencsések, és a kevésbé 
szerencsések. Természetesen azt feltételezzük, hogy a 
játékok tisztességesek, és nem manipulálják őket! 

A fűszerkereskedők ritkák, és drágák. A helyi 
fűszerekkel és gyógynövényekkel jól felszerelt. Ritkán 

filúk, inkább az üzlet. Beszerzés, 
behozatal, és értékesítés. Gyógynövényeiket, és a 
fűszereiket, ha lehet, minél távolabbról szerzik be. 
Alkalmanként, furcsa, és titokzatos hatású növények is 

A Tudós egy igen furcsa úgymond kereskedelmi forma. 
Nem lesz szüksége „boltra”, mert csak tudást, és 
tapasztalatot árul. A tudósokat gyakran különböző 
kérdések megválaszolására bérlik fel. Ezeket vagy saját 
kútfőből válaszolja meg, vagy kutatómunka után. A 

ön szakterülete. 

A fürdők nagyon ritkák. Minden Hős megörül, mikor 
kalandozás után fürdőt lát. Lehet, hogy több hétig, vagy 
hónapig kint voltak, izzadtak, véresek, vagy ennél 
rosszabbak koszolták be őket. Egy forró fürdőben 

egpihentetni az 
elfáradsz csontokat, és megszabadulni attól a rengeteg 

Egy  orvosnak  is  nagyon  örülnek  a  Hősök.  Bár  a  
gyógyulás mértéke lassabb, mintha az istenek járnának 
közben, igaz az áruk olcsóbb. Egy jó orvos képes 

ket és a mérgezéseket 

Az üzlet általában madarakkal, vagy más álatokkal 
foglakozik, őket kínálja eladásra. Mindig ésszerű 
távolságban van a hely a várostól részben a szagok 
miatt. Lovak, kutyák stb. általában azonnal 
megvásárolhatóak bármelyik p
lehetnek speciális kereskedők, kik majmokat, Krellt, 
repülő halat, Borzas vadállatot, és más egzotikus lényt 
kínál eladásra. 
 
A Tattoo művészről, első ránézésre nem lehet 
megállapítani, hogy képes
készíteni. Főképpen rakpartok, és dokkok közelében 
dolgozik. Népszerűek a zsoldosok, és a matrózok 
körében a tattovállások.
 
A térképészek készítik a 
használják őket. Az első dolga egy hajósnak, ha kiköt 
egy kikötőben, egy hosszú út után, h
térképészt, hogy eladja ritka és új térképeit. A legtöbb 
térképész üzlet telis tele van térképpel a padlótól a 
mennyezetig. Némelyik olyan régi, hogy ha kézbe 
fogják őket, porrá válik.
 
A fegyvermester épít, javít, és értékesít mindenféle 
lőporos fegyvert, és az ehhez tartozó lőszereket. 
Néhányan a primitív kanócos gyújtású 
kovácspuskákkal foglakoznak, míg mások a fejlettebb 
mechanizmussal ellátott fegyvereket gyártják. A 
fegyvermester üzlete az átlagnál jóval védettebb.
 
A lókupecek ritkák, 
elismertek. Folyamatosan utaznak, járják a vidékeket, é
a civilizálatlan területeket. F
értékesítik a lovakat. Bizonyos lovak már igazán inkább 
egzotikus hátasnak mondhatóak.
 
A Gépész az egyik legritká
művelői a Törpék. Különböző mechanizmusokat 
építenek, mint például órákat, felhúzós játékok, 
bonyolult csapdák, vagy olyan dolgokat, mint a liftek. 
Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen tárgyak is 
sorakoznak a műhelyükben. Főképpen meg
kívülálló számára. 
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Az üzlet általában madarakkal, vagy más álatokkal 
foglakozik, őket kínálja eladásra. Mindig ésszerű 
távolságban van a hely a várostól részben a szagok 
miatt. Lovak, kutyák stb. általában azonnal 
megvásárolhatóak bármelyik piacon. Viszont ezek 
lehetnek speciális kereskedők, kik majmokat, Krellt, 
repülő halat, Borzas vadállatot, és más egzotikus lényt 

A Tattoo művészről, első ránézésre nem lehet 
megállapítani, hogy képes-e, mágikus tattooválást 

ppen rakpartok, és dokkok közelében 
dolgozik. Népszerűek a zsoldosok, és a matrózok 
körében a tattovállások. 

a térképeket, a kereskedők pedig 
használják őket. Az első dolga egy hajósnak, ha kiköt 
egy kikötőben, egy hosszú út után, hogy felkeresi a 
térképészt, hogy eladja ritka és új térképeit. A legtöbb 

telis tele van térképpel a padlótól a 
mennyezetig. Némelyik olyan régi, hogy ha kézbe 
fogják őket, porrá válik. 

A fegyvermester épít, javít, és értékesít mindenféle 
őporos fegyvert, és az ehhez tartozó lőszereket. 

Néhányan a primitív kanócos gyújtású 
kovácspuskákkal foglakoznak, míg mások a fejlettebb 
mechanizmussal ellátott fegyvereket gyártják. A 
fegyvermester üzlete az átlagnál jóval védettebb. 

 de bizonyos helyeken igen 
Folyamatosan utaznak, járják a vidékeket, és 

a civilizálatlan területeket. Felvásárolják, képzik, majd 
értékesítik a lovakat. Bizonyos lovak már igazán inkább 
egzotikus hátasnak mondhatóak. 

az egyik legritkább szakma, és gyakori 
művelői a Törpék. Különböző mechanizmusokat 
építenek, mint például órákat, felhúzós játékok, 

csapdák, vagy olyan dolgokat, mint a liftek. 
Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen tárgyak is 
sorakoznak a műhelyükben. Főképpen meglepőek egy 
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Fogadó/Kocsma 
 
 
D6 Tipus 
1-3 Kocsma 
4-6 Fogadó 
 
 
D6 Fogadó/Kocsma Minősítés 
1 Borzalmas 
2 Szegényes 
3 Átlagos 
4 Megfelelő 
5 Jó 
6 Kiváló 
 
 

A kocsmák egyik fő profilja a vendéglátás, ételt 
kínálnak,  és  ami  még  fontosabb  italt. Bizonyos helyek 
asztalokkal és székekkel várja a vendégeket, míg 
máshol csupán hordók, padok és nyers falak vannak. A 
fogadók ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, mint 
a kocsmák, ételt, italt, és ezen felül szállást is. A szobák 
nagyon sokban eltérhetnek. Lehet egy nagy tér ahol 
sokan szalmazsákokon vannak összezsúfolva. Míg más 
helyeken külön szobák találhatóak elkülönített 
fürdővel, szolgákkal és tolla tömött ágytakaróval. Egyes 
fogadók, és kocsmák rendelkeznek saját istállóval, 
konyhával, sütödével, és még sok más melléképülettel. 
Az épület mérete nem függ össze a mely minőségével.
 
Egy borzalmas helyre, csak egy jelző van. Borzalmas. A 
levegő olyan,  hogy  „téglát  lehet  köpni”  a  portól.  A  
padló mocskos és koszos. Az átázott deszka szaga 
kibírhatatlan.  Étel  nem  valószínű,  hogy  van,  de  ha  
kapni, az biztosan moslék, a sör pedig meleg, avas és 
állott. A szállás csak egy hely a padlón. Nem lesz 
semmilyen más szolgáltatás, beleértve a biztonságot is. 
Gyakoriak a tolvajok, és a rablótámadás. 
 
A szegényes vendéglátóhely nem egy gyakran 
látogatott hely, de megvan a törzsközönsége. Nem lesz 
egyszerű, de lehet kapni ehető ételt, és a sör is iható. A 
szállás ebben az esetben is nagy közösségi helyen van, 
de ágyakon, amit úgy tákoltak össze. A rablás, és a 
gyilkosság nem valószínű. 
 
Egy átlagos vendéglátóhelyen mondhatni minden oké. 
Biztosítva van többféle élelmiszer, és sör. Megtalálható 
az ilyen hely bármely városban. Egyszerű berendezéssel 
rendelkezik. Tisztességes, és általában tiszta hely. Több 
szobával rendelkezik, és az ágy mellé takaró is jár. 
Lehetséges, hogy bort is mérnek, és más alapvető 
szolgáltatásokkal is rendelkeznek. 
 
Ha a vendéglátóhely megfelelő, az akkor egy 
tisztességes hely. Többféle étellel, és itallal rendelkezik, 
és mind jó minőségű. A szállások egyszerű szobák, ami 
mellé tároló is jár. Külön fürdője van. Ügyfélköre 
általában kereskedők, vagy hasonló osztályba tartozók. 
Gyakran őr vigyáz a rendre. 
 
 

A kocsmák egyik fő profilja a vendéglátás, ételt 
alt. Bizonyos helyek 

asztalokkal és székekkel várja a vendégeket, míg 
máshol csupán hordók, padok és nyers falak vannak. A 
fogadók ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtják, mint 
a kocsmák, ételt, italt, és ezen felül szállást is. A szobák 

rhetnek. Lehet egy nagy tér ahol 
sokan szalmazsákokon vannak összezsúfolva. Míg más 
helyeken külön szobák találhatóak elkülönített 
fürdővel, szolgákkal és tolla tömött ágytakaróval. Egyes 
fogadók, és kocsmák rendelkeznek saját istállóval, 

vel, és még sok más melléképülettel. 
Az épület mérete nem függ össze a mely minőségével. 

Egy borzalmas helyre, csak egy jelző van. Borzalmas. A 
levegő olyan,  hogy  „téglát  lehet  köpni”  a  portól.  A  
padló mocskos és koszos. Az átázott deszka szaga 

lan.  Étel  nem  valószínű,  hogy  van,  de  ha  
kapni, az biztosan moslék, a sör pedig meleg, avas és 
állott. A szállás csak egy hely a padlón. Nem lesz 
semmilyen más szolgáltatás, beleértve a biztonságot is. 

nem egy gyakran 
látogatott hely, de megvan a törzsközönsége. Nem lesz 

, és a sör is iható. A 
szállás ebben az esetben is nagy közösségi helyen van, 
de ágyakon, amit úgy tákoltak össze. A rablás, és a 

mondhatni minden oké. 
Biztosítva van többféle élelmiszer, és sör. Megtalálható 
az ilyen hely bármely városban. Egyszerű berendezéssel 
rendelkezik. Tisztességes, és általában tiszta hely. Több 

elkezik, és az ágy mellé takaró is jár. 
Lehetséges, hogy bort is mérnek, és más alapvető 

Ha a vendéglátóhely megfelelő, az akkor egy 
tisztességes hely. Többféle étellel, és itallal rendelkezik, 

llások egyszerű szobák, ami 
mellé tároló is jár. Külön fürdője van. Ügyfélköre 
általában kereskedők, vagy hasonló osztályba tartozók. 

A jó vendéglátóhely, egy sor egyedi étellel és itallal 
kínál, különleges tálalással. Különál
több luxus hálóval rendelkezik, a gazdagok számára. A 
belső és külső dekoráció egyedi. Az épület kinézete is 
az átlagon felüli. Nagy kiszolgáló személyzetet 
foglakoztat. 
 
Ha a vendéglátóhely kiváló, akkor széles étel és ital 
választékkal rendelkezik, beleértve a ritka 
finomságokat, és a drága borokat. Rendelkeznek privát 
éttermekkel, és egyéni szolgáltatásokkal. A szállás is 
kiváló. Szolgák, lesik minden kérését a vendégnek, és 
őrök vigyáznak rájuk. A minőséget a fizetés mértéke is 
tükrözi. 
 

 

Mágia Ismerők 
 
2D6 Mágia Gyakorlók
2 Maszk Mágia* 
3 Mágia Iskola 
4 Mágikus Gyógyító
5 Bájolás* / Tengeri Mágus
6 Boszorkány 
7 Bűvész 
8 Varázsló 
9 Banya 
10 Mágikus Üzlet 
11 Mágikus Tattoo*
12 Speciális 

 
*Teljes leírás megtalálható a Hősök Kézikönyvében
 
A Maszk Mágusok, Boszorkányok, Varázslók és 
Mágikus Tattoo készítők normál varázshasználók. 
Lehetnek közöttük kezdők, és tapasztaltak. Ők 
általában bérbe adják a tudásukat, ezzel segítve a Hőst a 
megfelelő ár fejében 
 
A varázsló iskola egy épületben műkö
hivatalosan be van jelentve. Az oktatást varázslók 
végzik, egy tapasztalt mágus felügyelete alatt. A 
hallgatók különböző tudási szinttel rendelkeznek, sőt 
lesznek olyanok, akik még nem is tudnak varázsolni. Itt 
bárki meg tanulhat varázsolni, bár a
 
A mágikus gyógyító képes arra, hogy a Hősök sebeit és 
sérüléseit azonnal meggyógyítsa. Bizonyos esetekben 
átkokat is képes eltávolítani. A pontos gyógymód 
változhat, némelyik varázsló a képességeit használja, 
míg mások a gyógynövényeket,
alkalmazni. A fizetendő ár is változik, a gyógyítás 
mértékétől függően lehet kicsi, de lehet igen nagy is.
 

A jó vendéglátóhely, egy sor egyedi étellel és itallal 
kínál, különleges tálalással. Különálló szobákkal, és 
több luxus hálóval rendelkezik, a gazdagok számára. A 
belső és külső dekoráció egyedi. Az épület kinézete is 
az átlagon felüli. Nagy kiszolgáló személyzetet 

kiváló, akkor széles étel és ital 
endelkezik, beleértve a ritka 

finomságokat, és a drága borokat. Rendelkeznek privát 
éttermekkel, és egyéni szolgáltatásokkal. A szállás is 
kiváló. Szolgák, lesik minden kérését a vendégnek, és 
őrök vigyáznak rájuk. A minőséget a fizetés mértéke is 

 

Mágia Gyakorlók 
 

Mágikus Gyógyító 
Bájolás* / Tengeri Mágus 

 
Mágikus Tattoo* 

*Teljes leírás megtalálható a Hősök Kézikönyvében 

A Maszk Mágusok, Boszorkányok, Varázslók és 
Mágikus Tattoo készítők normál varázshasználók. 
Lehetnek közöttük kezdők, és tapasztaltak. Ők 
általában bérbe adják a tudásukat, ezzel segítve a Hőst a 

A varázsló iskola egy épületben működik, ami 
hivatalosan be van jelentve. Az oktatást varázslók 
végzik, egy tapasztalt mágus felügyelete alatt. A 
hallgatók különböző tudási szinttel rendelkeznek, sőt 
lesznek olyanok, akik még nem is tudnak varázsolni. Itt 

varázsolni, bár az ár igen borsos. 

A mágikus gyógyító képes arra, hogy a Hősök sebeit és 
sérüléseit azonnal meggyógyítsa. Bizonyos esetekben 
átkokat is képes eltávolítani. A pontos gyógymód 
változhat, némelyik varázsló a képességeit használja, 
míg mások a gyógynövényeket, ital formában szereti 
alkalmazni. A fizetendő ár is változik, a gyógyítás 
mértékétől függően lehet kicsi, de lehet igen nagy is. 
  



Ha a fenti táblázat dobásának az eredménye 5, akkor az 
egy Bájoló varázsló, vagy egy Tengeri Varázsló. Ez függ 
a település elhelyezkedésétől. Ha a helyiség tó, vagy 
nagyobb folyó mellett található, akkor Tengeri Varázsló. 
Viszont ha a szárazföldön, található a település, ahol 
nincsen nagyobb víz, akkor Bájoló Varázsló, aki 
természetesen arra törekszik, hogy eladja a portékáit. 
Tengeri Varázslók olyan helyeken is előfordulhatnak, 
ahol nincsen tenger, csak nagyobb tó, vagy folyó!
 
A bűvész kizárólag csak kisebb mágikus praktikákat 
ismer, esetleg egy kettő kisebb erősségű varázslatot. Ez 
az alacsony mágikus erő alacsonyabb költsé
jár. Viszont bizonyos estekben nagy szükség lehet egy 
pár kisebb trükkre. 
 
A banya otthonát fura tárgyakkal díszíti. Koponyák 
furcsa talizmánok, fellógatott száradó gyógynövények
stb. A banya rendelkezhet bármilyen mágikus erővel, 
amit nem fontos a jelenlegi szabályokhoz kötni.
szolgáltatás, amit nyújt, igen sokrétű lehet, ezzel 
egyenértékben a fizetés se hétköznapi. 
 
A mágikus üzletben mindenféle mágikus dolog lesz 
kapható, ez lehet ital, csecsebecse, vagy valamilyen 
mágikus tárgy. A Boszorkányok itt beszerezhetik 
komponenseiket. Az ilyen üzleteket mindig erős mágia 
védi, és vagy őrök. 
 
A dobott eredmény valami igazán ritka dologra utal. Ez 
lehet egy Magiszter, Hamakai otthona, vagy bármi
ritka mágiahasználóé. Aki itt él, talán birtokában v
valamilyen ősi, ritka mágiának. 
 

Templom 
 
D6 Templom Típusa 
1 Kolostor 
2 Piramis 
3 Romok 
4 Szentély 
5 Átmeneti 
6 Komplexum 

 
A kolostor egyfajta templom, amely otthonául szolgál 
egy kis társadalomnak, ami papokból, és világi 
hívőkből áll. Lehetséges, hogy tartozik hozzá művelt 
föld, műhely, barakkok alvásra stb. valamint az isten 
temploma. A legtöbb kolostor fallal van körülvéve, és 
szigorúan őrzik. 
 
A piramis templom lehet lépcsős kivitelű, szobákkal a 
belsejében, és oltárral a tetején. Vagy pedig sima o
szobákkal, és oltárral a belsejében. A piramisokat 
gyakorta körbeveszik egyéb kiegészítő épületek, mint 
raktárak lakóhelyiségek, és más világi építmények.
 
A romos templom, lehet akár egy ősi istenség 
temploma, amit réges-régen elhagytak hívei. Vagy
pedig egy újkori templom, ami a közelmúltban rombolt 
le egy háború, vagy természeti katasztrófa stb. Az itt élt 
papok többsége már elhagyta a helyet, de 
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Ha a fenti táblázat dobásának az eredménye 5, akkor az 
egy Bájoló varázsló, vagy egy Tengeri Varázsló. Ez függ 

lhelyezkedésétől. Ha a helyiség tó, vagy 
nagyobb folyó mellett található, akkor Tengeri Varázsló. 
Viszont ha a szárazföldön, található a település, ahol 
nincsen nagyobb víz, akkor Bájoló Varázsló, aki 
természetesen arra törekszik, hogy eladja a portékáit. A 
Tengeri Varázslók olyan helyeken is előfordulhatnak, 
ahol nincsen tenger, csak nagyobb tó, vagy folyó! 

A bűvész kizárólag csak kisebb mágikus praktikákat 
ismer, esetleg egy kettő kisebb erősségű varázslatot. Ez 
az alacsony mágikus erő alacsonyabb költségekkel is 
jár. Viszont bizonyos estekben nagy szükség lehet egy 

A banya otthonát fura tárgyakkal díszíti. Koponyák 
furcsa talizmánok, fellógatott száradó gyógynövények 

. A banya rendelkezhet bármilyen mágikus erővel, 
a jelenlegi szabályokhoz kötni. A 

szolgáltatás, amit nyújt, igen sokrétű lehet, ezzel 

A mágikus üzletben mindenféle mágikus dolog lesz 
kapható, ez lehet ital, csecsebecse, vagy valamilyen 

yok itt beszerezhetik 
komponenseiket. Az ilyen üzleteket mindig erős mágia 

A dobott eredmény valami igazán ritka dologra utal. Ez 
lehet egy Magiszter, Hamakai otthona, vagy bármi más 
ritka mágiahasználóé. Aki itt él, talán birtokában van 

A kolostor egyfajta templom, amely otthonául szolgál 
egy kis társadalomnak, ami papokból, és világi 

y tartozik hozzá művelt 
föld, műhely, barakkok alvásra stb. valamint az isten 
temploma. A legtöbb kolostor fallal van körülvéve, és 

A piramis templom lehet lépcsős kivitelű, szobákkal a 
belsejében, és oltárral a tetején. Vagy pedig sima oldalú, 
szobákkal, és oltárral a belsejében. A piramisokat 
gyakorta körbeveszik egyéb kiegészítő épületek, mint 
raktárak lakóhelyiségek, és más világi építmények. 

A romos templom, lehet akár egy ősi istenség 
régen elhagytak hívei. Vagy 

pedig egy újkori templom, ami a közelmúltban rombolt 
le egy háború, vagy természeti katasztrófa stb. Az itt élt 
papok többsége már elhagyta a helyet, de 

felbukkanhatnak fanatikus hívők a romoknál, akik még 
mindig itt élnek. 
 
A szentélyek kis templomok, am
otthonai. Egyes szentélyek szent helyeken épültek, míg 
mások csendes városrészekben, hogy az arra járók 
leróhassák tiszteletüket istenük előtt.
 
Az ideiglenesen felállított templom lehet egy kunyhó, 
sátor, vagy akár egy egyszerű elő sátor. 
bárhol felállíthatja a vándorló pap, hogy prédikáljon, és 
átadja az üzenetet. A legtöbb ilyen hely csak pár napig 
áll, utána tulajdonosa odébbáll. De bizonyos helyek 
állandóvá válhatnak, míg a helyen tényleges templom 
nem épül. 
 
A  templom  komplexum a legnagyobb templom típus. 
Ellentétben a kolostorral, a templomban nyilvános 
istentiszteletet adnak, és a kapuk nyitva állnak. Itt élnek 
a papok, a szolgák, és az őrök. Az épület maga 
hatalmas, és impozáns. 
 

 

Hivatali Épület
 
D6 D6 
1-3 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
4-6 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 
A bíróságok a jog és a rend bástyái az adott településen. 
A  bírák  itt  hozzák  meg  a  döntéseket  a  bűnös  Hősök  
felett! Az épület kinézete nagyban függ a helyi építési 
stílustól, a gazdasági helyzettől, és a helyi 
kormányzótól. Egy kis vidéki bíróság lehet egy nagyobb 
kunyhó, míg egy nagyvárosban egy hatalmas épület 
tele szobákkal, és több ülésteremmel, ahol az ítéleteket 
hozzák. 
 
Az erőd lehet egy különálló torony, egy kis erőd, vagy 
egy nagy kiterjedésű vár. Ebben az építményben 
helyőrség, katonák, vagy maga a helyi kormányzó 
lakhat. 
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felbukkanhatnak fanatikus hívők a romoknál, akik még 

A szentélyek kis templomok, amelyek nem papok 
otthonai. Egyes szentélyek szent helyeken épültek, míg 
mások csendes városrészekben, hogy az arra járók 
leróhassák tiszteletüket istenük előtt. 

Az ideiglenesen felállított templom lehet egy kunyhó, 
sátor, vagy akár egy egyszerű elő sátor. Lényegében ezt 
bárhol felállíthatja a vándorló pap, hogy prédikáljon, és 
átadja az üzenetet. A legtöbb ilyen hely csak pár napig 
áll, utána tulajdonosa odébbáll. De bizonyos helyek 
állandóvá válhatnak, míg a helyen tényleges templom 

mplexum a legnagyobb templom típus. 
Ellentétben a kolostorral, a templomban nyilvános 
istentiszteletet adnak, és a kapuk nyitva állnak. Itt élnek 
a papok, a szolgák, és az őrök. Az épület maga 

 

Hivatali Épület 

 Épület 
 Bíróság 
 Erőd 
 Kaszárnya 
 Börtön 
 Rom 
 Könyvtár 
 Kórház 
 Nagykövetség 
 Raktár 
 Palota 
 Labirintus 
 Valami más… 

A bíróságok a jog és a rend bástyái az adott településen. 
A  bírák  itt  hozzák  meg  a  döntéseket  a  bűnös  Hősök  

ület kinézete nagyban függ a helyi építési 
stílustól, a gazdasági helyzettől, és a helyi 
kormányzótól. Egy kis vidéki bíróság lehet egy nagyobb 
kunyhó, míg egy nagyvárosban egy hatalmas épület 
tele szobákkal, és több ülésteremmel, ahol az ítéleteket 

Az erőd lehet egy különálló torony, egy kis erőd, vagy 
egy nagy kiterjedésű vár. Ebben az építményben 
helyőrség, katonák, vagy maga a helyi kormányzó 
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A laktanya általában egy nagy épület, amit katonák és 
kisegítő személyzet használ. Nem megerősített, de igen 
jól őrzött, és felszerelt 
 
A börtönök megtalálhatóak a város területén belül, 
vagy elrejtve kint valahol a vadonban. A börtönt 
általában magas falak, megerősített épületek jellemzik. 
Sok  az  őr.  A  foglyokat  lehetséges,  hogy  egész  nap  a  
cellájukban tartják, jobb esetben néha kiengedik őket 
sétálni. A börtön is lehet egy magas torony, egyetlen 
egy kiemelt fogollyal a toronyban! 
 
A  rom  lehet  bármi…Egy  leégetett  kifosztott  ház,  egy  
lepusztult kastély, egy ősi ismeretlen épület, az idők 
hajnaláról, vagy csak egy elhagyott épület. 
 
A  könyvtárak  igen  ritka  épületek  a  Titánon.  Ezek  a  
tudás házai, könyveke, tekercseket, térképeket, 
kéziratokat, és sok más egyéb dokumentumokat 
tárolnak  itt.  Lehet  a  könyvtár  csak  egy  szoba,  de  lehet  
egy hatalmas nagy épület, csendben lépkedő, és beszélő 
kiszolgáló személyzettel. 
 
A korházakat általában valamilyen vallási közösség 
vezeti,  akiknek  egyetlen  egy  céljuk  van,  az  pedig  a  
gyógyítás. Orvosok, papok, és más laikus személyzet 
dolgozik itt, és segít a rászorulókon. A kezelések 
többségében ingyenesek, de illik adományt adni. 
 
A nagykövetség egy hivatali rezidencia, itt élnek más 
nemzetek képviselői. A nagykövet, a szolgái, és az őrök. 
Sok esetben innen irányítják a kémkedési akciókat az 
aktuális ország ellen. 
 
A raktárok az elsődleges tároló épületek a 
nyersanyagoknak, vagy a már kész kereskedelmi áruk 
számára. Ez tulajdonképpen magában foglalja a 
magtárakat, fatelepet, fűszer raktárt stb. A drága 
árukkal megrakodott raktárt mindig jól őrzik. 
 
A palota szolgál otthonául a helyi úrnak. Drága 
dekorációk, szolgák hada, termek, kertek, udvarok, és 
még sok más épület, amiket fal vesznek körbe. Sok 
palota található a nagyvárosokba, ahol a befolyásos 
személyek szeretnek közel lenni a kormányhoz. Egy 
vidéki palota viszont inkább kikapcsolódásra szolgál, 
pihenésre a városi élettől való visszavonulásra. 
 
A labirintust nem kell nagyon megmagyarázni. Ez lehet 
természetes barlangrendszer például egy fogadó alatt. 
Vagy a csatornahálózat, ahol patkányemberek élnek. 
Vagy egy rég elhagyott földalatti börtön, amit benőtt 
már a gaz. Bármi legyen is a mérete, és kialakítása, ez 
egy jó hely az új kalandra. 
 
Lehetséges, hogy az „épület” valami szokatlan, valami 
más. például egy elvarázsolt kert, gyógyító forrás, 
kísértetjárta temető, egy remete, aki egy dúc tetején él. 
Egy mező tele kőszobrokkal, amik éjszaka táncra 
kelnek, és mozognak… 
 

ÁLTALÁNOS SZAKMÁK LISTÁJA 
 
A következő lista a vállalkozásokat, és a szakmákat 
csoportosítja egy helyre. A lista nem teljes, az üzletek 
fellelhetősége az adott település nagyságától függ. A 
Kalandmester használhatja a táblázatot, hogy 
megállapítsa, hogy milyen foglalkozással rendelkezik a 
a kiválasztott épületben a mesterember. 
 
 
Egyszerű Szakmák 
 
Ez a terület a munkásosztály, szakemberek, 
mesteremberek területe. Sokszor alacsony fizetségért, 
piszkos, bűzös körülmények között dolgoznak. Aki 
képes elég pénz összegyűjteni, az hamar otthagyja ezt a 
fajta munkát. A legtöbb ilyen épület falun, kis 
lélekszámú településen található. 
 
 
D6 D6 Szakmák 
1 1 Pék 

2 Bádogos 
3 Rézműves 
4 Fazekas 
5 Lókereskedő 
6 Építész 

2 1 Szárított húst kereskedő 
2 Pásztor 
3 Lovász 
4 Állati Idomár 
5 Kosárfonó 
6 Molnár 

3 1 Kőfaragó 
2 Kovács 
3 Éjjeliőr 
4 Élező 
5 Kádár 
6 Gyertyaöntő 

4 1 Földműves 
2 Szűcs 
3 Sörfőző 
4 Lovász 
5 Bognár 
6 Általános Kereskedő 

5 1 Hentes 
2 Asztalos 
3 Vitorlakészítő 
4 Bőrműves 
5 Raktáros 
6 Hajóács 

6 1 Tetőfedő 
2 Mosókonyha 
3 Tattoo üzlet 
4 Hentes 
5 Takács 
6 Cipész 

  



 
Kereskedők 
 
Ez az üzletág sokkal jobban virágzik, mint maguk a 
szakmák. Ez a vállalkozási forma sokkal job
elfogadott társadalmilag, mert nem jár zajjal, szeméttel, 
és bűzzel. Egy faluban, csak néhány kereskedő 
található, de nagyobb városokban már lényegesen 
többen vannak. 
 
 
D6 D6 Üzlet 
1 1 Preparátor 

2 Íjkészítő 
3 Orvos 
4 Szappankészítő 
5 Szőnyegkészítő 
6 Szabó 

2 1 Fegyvermester 
2 Tinta- és Papírkereskedő
3 Ékszerész 
4 Selyemkereskedő 
5 Vésnök 
6 Lakatos 

3 1 Mesterszabó 
 2 Bútorasztalos 

3 Borbély 
4 Ágyneműkészítő 
5 Herbalista 
6 Virágárus 

4 1 Kardkovácsnak 
2 Temetkezési vállalkozó
3 Háló készítő 
4 Gyümölcskereskedő
5 Kötélkészítő 
6 Térképész 

5 1 Kürtgyártó 
2 Zálogház 
3 Állatorvos 
4 Fegyver Oktató 
5 Élelmiszer bolt 
6 Pénzkölcsönzőt 

6 1 Fűszerkereskedő 
2 Asztrológus 
3 Parfümkészítő 

 4 Borász 
5 Ólomöntő 
6 Órás 
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Ez az üzletág sokkal jobban virágzik, mint maguk a 
szakmák. Ez a vállalkozási forma sokkal jobban 
elfogadott társadalmilag, mert nem jár zajjal, szeméttel, 
és bűzzel. Egy faluban, csak néhány kereskedő 
található, de nagyobb városokban már lényegesen 

és Papírkereskedő 

Temetkezési vállalkozó 

eskedő 

Gazdag vállalkozások
 
Ritkán találhatók meg az ilye
faluban. Főképpen luxuscikkekkel, vagy 
szolgáltatásokkal foglakoznak, amiknek igen magas az 
áruk. Ezért a fennmaradásukhoz szükséges egy gazdag 
ügyfélkör. 
 
 
D6 D6 Üzlet
1-2 1 Építészmérnök
 2 Nyomdász
 3 Ötvös
 4 Könyvkereskedő
 5 Zen
 6 Művésztárgy kereskedő
3-4 1 Művész
 2 Történész
 3 Ügyvéd
 4 Kocsi készítő
 5 Fogorvos
 6 Orvos
5-6 1 Aranyműves
 2 Tolmács
 3 Luxuscikk kereskedő
 4 Hangszerkészítő
 5 Solymász
 6 Tudós
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Gazdag vállalkozások 

Ritkán találhatók meg az ilyen vállalkozási formák 
faluban. Főképpen luxuscikkekkel, vagy 
szolgáltatásokkal foglakoznak, amiknek igen magas az 
áruk. Ezért a fennmaradásukhoz szükséges egy gazdag 

Üzlet 
Építészmérnök 
Nyomdász 
Ötvös 
Könyvkereskedő 
Zenész 
Művésztárgy kereskedő 
Művész 
Történész 
Ügyvéd 
Kocsi készítő 
Fogorvos 
Orvos 
Aranyműves 
Tolmács 
Luxuscikk kereskedő 
Hangszerkészítő 
Solymász 
Tudós 
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„ÜDVÖZÖLLEK FEKETEHO

 

„ÜDVÖZÖLLEK FEKETEHOMOK KIKÖTŐBEN”

  

MOK KIKÖTŐBEN” 
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3. FEJEZET – FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 
 
 

z a név, hogy Feketehomok Kikötő félelemmel 
vegyes tiszteletet ébreszt minden kereskedőben, 
kapitányban, matrózban, becsületes utazóban és 

parasztban egyaránt széltében hosszában egész Allansia 
területén.  Nincsen  még  egy  ilyen  romlott  város  a  
Titánon, ahol ennyi bűnöző, és söpredék gyűlne össze 
egy helyen. Néhány utazó úgy véli, hogy túlmutat még 
Khare-n is, ami Kakhabad földjén található. Miért is 
utaznak épeszű Hősök Feketehomok Kikötőbe? Az 
tény, hogy a város rengeteg kalandot kínál. Carsepolis 
romjaira épült, ahol kalózok, rablók, banditák rejtették 
el felhalmozott kincseiket. 
 

Történelem 
 
A kikötőváros mai nevén Feketehomok Kikötő csak 
még száz éves, a jelenlegi formájában. Az eredeti város 
története valójában ennél jóval, jóval régebbi időkre 
tehető.  Még a Régi Időszámítás (RI) szerinti korba. Sok 
tolvaj, kalóz, haramia, matróz szerencsére nincsen 
tisztában a korábbi történelemmel. Sokkalta inkább a 
jelen korban élnek, és a kereskedelmi útvonalat 
kihasználva rabolnak, fosztogatnak. Azonban azok kik 
ismerik a régmúlt eseményeit azok tudják, hogy 
Feketehomok Kikötő alatt elsüllyedve nem mesze más 
is található. 
 
Idővonalba rendezve a dátum szerint felsorolva leírjuk 
a történelmileg fontos fejezeteket. Mik is történtek a 
Macskahal Folyó torkolatában, miket írtak le Allansia 
Történészei, nagy könyveikben. 
 
R.i.sz. 1408 
Az  Istenek  400  éve  osztották  fel  az  ős  kontinenst  
Irritarit, amelynek egyik része mai néven ismert 
Allansia lett. Vad és veszélyes vidék volt ekkor. Kis 
civilizációk, vad törzsek, emberek és nem emberek, akik 
túlélték a kataklizmát, ekkor a Nagy Síkságon 
kóboroltak. 
 
Az egyik törzs vezére Viharfi Carsról úgy döntött, ezen 
a nyugodt, és termékeny vidéken, a Macskahal Folyó 
torkolatában telepszik le népével. Kezdetben egy kis 
tábor volt, nyers kunyhókból épült falu. A környező 
termékeny föld, és a könnyű halászati lehetőség nagyon 
hamar virágzásnak indította a települést. Ahogy egyre 
növekedett fejlődött, hidat építettek át a folyón, és 
palánkfalat a házak védelmére. 
 
R.i.sz. 1574 
Az  évek  óta  jó  hírű „Cars  városa”  amely  ebben  az  
időben vált virágzó mezővárossá, és kikötővé, hatalmas 
nagy kőfalak védik. A város központjává vált a 
szárazföldi, és vízi kereskedelemnek, ez képezi 
legnagyobb bevételi forrását. Az uralkodó a legfőbb 
család sarja. A város is rendelkezik már külön tanáccsal, 
ők a leggazdagabb, és befolyásosabb polgárok. Ebben 
az évben viszont két részre szakad a tanács. Ennek 

eredménye képen a nézetkülönbségek miatt 
megmérgezik a trónörököst Fehérfarkas Carst. Így 
nincsen a trónnak már várományosa. A túlerőben lévő 
tanácstagok kijelölnek egy felügyelőt, maguk közül, aki 
felügyeli a város vezetését, addig, míg fel nem kutatják 
a jogos trónörököst. 
 
R.i.sz. 1601 
A város tovább növekedett, mind méretileg, mint 
hatalmilag. Ész egyszer csak 27 év után befut a kikötőbe 
a Gondviselés nevű hajó. Ezen pedig Kardforgató Coros 
érkezett, a városba, mint elsőszülött rokon igényt tartva 
a még üres trónra. A történel könyvek nem rögzítették, 
hogy miképpen is győzte meg Coros a tanácsot az 
igazáról. Ez főképpen annak is köszönhető, hogy a 
tárgyalások zárt ajtók mögött történtek a kastélyban 
elzárva. Bármi is volt az érv, Coros érvényt szerzett 
jogának, és királlyá koronázták. Büszke uralkodó volt. 
Rengeteget dolgozott azért, hogy a város minél jobban 
kibővítse, és azon is, hogy a benn élőknek minél jobb 
életkörülményeket teremtsen. Felesége több örökössel is 
megajándékozta, biztosítva ezzel a trónt. 
 
R.i.sz. 1601 
A király III. Coros, Kardforgató Coros unokája, az egyik 
legbefolyásosabb uralkodó az egész kontinensen. Ez 
időben rengeteg kis királyságok, birodalmak, törzsek 
voltak elszorva a kontinensen. Rengeteg volt a 
háborúskodás köztük. III Coros sok ilyen hatalmat 
felkeresett, és szerződött velük. Az eredmény az lett, 
hogy hivatalosan is feloszlott az Allansiai Birodalom, és 
számos nagyobb királyság jött létre a helyén. Ebből a 
legnagyobb területet természetesen III Coros szerezet 
meg. Ennek az új királyságnak lett a fővárosa 
Carsepolis (Cars Városa). Fél évszázad elteltével a 
Kardforgató dinasztia a városból fővárost csinált. Széles 
kövezett utcákkal, vaskos várfallal, és folyamatosan 
fejlődő gazdasággal. 
 
R.i.sz. 1735 
A virágzó várost választotta új varázslóiskola 
alapítására Yannisara, aki maga is tanítványa volt a 
híres Magiszternek Eridansisnek. Az iskola jó híre 
hamar elterjed Salamoisben is. A varázsló, egy új mágia 
stílust kezdett oktatni, ez pedig a Szavak rendje volt. 
Néhány év elteltével a Szavak rend tagjaira a király VII 
Coros (más néven a Misztikus) is felfigyelt, és állást 
ajánlott egyik tagjuknak a bíróságon. Ő voltak az első 
varázsló a törvényhozásban. Lakhelyet is kapott az 
egyik  toronyban  a  palotán  belül.  Ekkor  kezdték  el  a  
Szavak rend tagjai a mágikus tárgyak gyűjtését. 
 
R.i.sz. 1735 
A távoli kontinensen Khul szívében lévő sivatagban 
felébred a káosz, kiszabadul börtönéből. Ekkor veszi 
kezdetét a Káosz beköszönte, ami lángba fogja borítani 
később az egész Titánt, és örökre megváltoztatja majd 
annak arculatát. 
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Térkép jobb oldala 
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R.i.sz. 1998 
A Varázslók Háborúja elkezdődik. A Gonos
orkok, goblinok, trollok viharként sodorják el Allansia 
északi vidékeit, köztük Goldorant az északiak 
fővárosát. Az ostrom csak pár napig tartott. Akiknek 
sikerült élve megúszni, az mind délre menekül a sereg 
elől. Carsepolis falait ekkor megerősítik, felkészülve 
ezzel a csatára. 
 
R.i.sz. 1999 / K.u. 0 
Az ocsmány sereg orkokkal, és más még rosszabb 
teremtményekkel folytatta pusztító hadjáratát déli 
irányba. A Trollfog Hágon kellett átkelniük, ahol már 
várta őket Salamonis serege, és segítőik a hajdani 
Varászlók. A Káosz erői itt nagy veszteséget szenvedtek 
el, de a Sötét Elf varázslókkal megerősítve, és a Holdkő 
Dombi Orkok ezreivel ismét erőre kaptak, és átjutottak. 
Ez után már könnyedén elértek Carsepolis falai
 
A  város  már  megerősítve  várta  a  sereget, Salamonis 
maradék erői is csatlakoztak a védőkhöz. Több mint két 
hétig tartott az ostrom. Folyamatos harcok folytak a 
falakon, és egyéb helyeken. Mindenki önfeláldozóan 
küzdött. Amikor a falak ledőltek a harcot az utcákon 
folytatták tovább, ezzel sok kárt okozva magának a 
városnak. 
 
Annak ellenére, hogy a gonosz erői voltak túlerőben, 
megerősítve káosz varázslókkal, a védők vitézül 
tartották magukat, míg a törpék, és az elfek felmentő 
serege meg nem érkezett. Fangthane törpéi, és a 
Feketeerdő Elfei körbevették a káosz seregeit. A gonosz 
az üllő, és a kalapács közé szorult, és a Varázslók 
Háborúja véget ért. 
 
Azok  a  lakosok,  kik  túlélték  az  ostromot,  és  a  csatát  
elhagyták a város ősi romjait. Családjukkal, és kis 
vagyonukkal átköltöztek Salamonisba, vagy egy közeli 
városba, ami túlélte a háborút. A város maga 
javíthatatlanná vált, ráadásul a káosz örökre 
megfertőzte. Rengeteg keselyű telepedett rá a városra, 
és  csak  ők,  meg  a  halottak  szellemei  maradtak  meg  a  
szép  paloták,  impozáns  házak,  és  széles  utcák romjai 
között. 
 
Ebben az évben vezették be az új időszámítást. 
Elhagyták a régit, és az újat elnevezték Káosz Utáni 
(K.u.) korszaknak. 
 

A Varázslók Háborúja elkezdődik. A Gonosz seregei, 
orkok, goblinok, trollok viharként sodorják el Allansia 
északi vidékeit, köztük Goldorant az északiak 
fővárosát. Az ostrom csak pár napig tartott. Akiknek 
sikerült élve megúszni, az mind délre menekül a sereg 

felkészülve 

Az ocsmány sereg orkokkal, és más még rosszabb 
teremtményekkel folytatta pusztító hadjáratát déli 

, ahol már 
várta őket Salamonis serege, és segítőik a hajdani Nagy 
Varászlók. A Káosz erői itt nagy veszteséget szenvedtek 
el, de a Sötét Elf varázslókkal megerősítve, és a Holdkő 
Dombi Orkok ezreivel ismét erőre kaptak, és átjutottak. 
Ez után már könnyedén elértek Carsepolis falait. 

sereget, Salamonis 
öbb mint két 

. Folyamatos harcok folytak a 
falakon, és egyéb helyeken. Mindenki önfeláldozóan 
küzdött. Amikor a falak ledőltek a harcot az utcákon 

sok kárt okozva magának a 

Annak ellenére, hogy a gonosz erői voltak túlerőben, 
megerősítve káosz varázslókkal, a védők vitézül 
tartották magukat, míg a törpék, és az elfek felmentő 
serege meg nem érkezett. Fangthane törpéi, és a 

körbevették a káosz seregeit. A gonosz 
az üllő, és a kalapács közé szorult, és a Varázslók 

Azok  a  lakosok,  kik  túlélték  az  ostromot,  és  a  csatát  
ősi romjait. Családjukkal, és kis 

vagy egy közeli 
városba, ami túlélte a háborút. A város maga 
javíthatatlanná vált, ráadásul a káosz örökre 
megfertőzte. Rengeteg keselyű telepedett rá a városra, 
és  csak  ők,  meg  a  halottak  szellemei  maradtak  meg  a  

cák romjai 

Ebben az évben vezették be az új időszámítást. 
Elhagyták a régit, és az újat elnevezték Káosz Utáni 

K. u. 121 
A  romos  és  pusztuló  város  új  lakokra  
Kalózhajók kezdik használni a kikötőt
banditák keresnek menedéket a düledező romok között. 
A  zsákmányokat  itt  halmozzák  fel,  mert  itt  senki  sem  
keresné, más tolvaj meg nem mer, hozz nyúlni. Pár 
merész kereskedő fantáziát lát a helybe. Nagy szükség 
is van az élelmiszerre, és a fegyverekre.
 
Idővel a düledező romokat megjavítják, és új házakat is 
építenek. Az ősi város kezd újjáéledni. (igaz kissé 
koszosan) 
 
K. u. 171 
Az évek  alatt  a  romokból  egy  település  növi  ki  magát,  
aminek legfőbb értéke a kikötő. Egy törvényen kívüli 
kisváros válik belőle. Ebben 
kapitány Eril Shaker megszerzi a város feletti irányítást, 
kalózcsapatával. A kormányzása alatt a nevét „Olaf 
Kétlovas Herceg”-re módosította
körüli falak újraépítését, és új törvényeket vezet be. 
Megpróbálja megszelídíteni a helyet, de mint az látható 
volt előre, a kalózokat, és tolvajokat nem egyszerű 
korlátozni. Ezért állandóak a feszültségek, és a kisebb 
csaták a helyi bandák, legénységek és a „Királyi Gárda” 
között. 
 
K. u. 192 
Kétlovas Herceget zavarta a börtönök 
ezért létrehozott egy fogolytábort távol Feketehomktól a 
Tűz Szigeten. Ide kezdte el átszállítani a börtönökből a 
nemkívánatos elemeket. Ezzel azt szerette volna elérni, 
hogy  a  város  megtisztul  a  tolvajoktól  és  a  rablóktól.  A  
szökés megakadályozása végett a Herceg felbérli a 
szigeten élő őshonos gyíkembereket, hogy legyenek ők 
a börtönőrök, és felügyeljék a rabokat.
 
K. u. 199 
A gyíkemberek a Tűz Szigeten fellázadnak a Herceg 
ellen, mert az közel 6 éven keresztül nem fizetett nekik 
egy vasat sem. Egy különös gyíkember ragadja 
magához a hatalmat a Tűz Szigeten, ő lesz a majdan 
híressé vált Gyíkkirály. 
 
 

A  romos  és  pusztuló  város  új  lakokra  tesz szert. 
alózhajók kezdik használni a kikötőt,  rablók  és  

ák keresnek menedéket a düledező romok között. 
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merész kereskedő fantáziát lát a helybe. Nagy szükség 
is van az élelmiszerre, és a fegyverekre. 
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K. u. 201 
Most már úgy nevezik a várost, hogy Feketehomok 
Kikötő. Nagy változásokon esik át, mikor Kétlovas 
Herceget egy nap meggyilkolják a palota dísztermében. 
A  tettes  nem  más,  mint  a  híres  kalózkapitány  Tőrarc!  
Az elkövetkező napokban rengeteg az utcai harc, és a 
politikai csatározás. Következménye képen Tőrarc lesz 
Feketehomok Kikötő új Hercege. Nem követi elődje 30 
éve folytatott politikáját, így ellene nem is lázadnak az 
emberek, és nem törnek ki felkelések, az 
elkövetkezendő hónapokban. 
 
K. u. 202 
Ellentétben Kétlovas Herceg eddig elért hivatali 
eredményeivel, mint a bíróság, az új Herceg a 
viadaloknak, az ivásnak, és a bűnözői életmódnak
Ez a kicsapongó életmód lett a veszte, mikor 
késharcban legyőzi Jonjo Ruby. Ruby Hercegnő, is a 
saját szabályait követte, és stílusosan három hónap 
uralkodás után érte a halál, mikor is egyik elutasított 
kérője megmérgezte. A káosz folytatódik, és 
bandavezérek, vagy kalózkapitányok váltják egymást a 
város élén. 
 
 
 

 
 
 
K. u. 204 
A holtpontra jutott város végre révbe ért, bár szokatlan 
módon. Ahelyett, hogy ismét kalóz, vagy tolvaj ragadta 
volna magához a hatalmat Feketehomok Kikötő felett. 
Ezt egy messzi  északról  érkezett  barbár  teszi.  A  neve  
Kardforgató Marak Greysteel. Vakmerően lépett be a 
városba, és szerezte meg a trónt a palotában, az éppen 
rivalizáló bandák elől. A város ez után visszatért a 
normális kerék vágásba, köszönhetően Greysteel erős 
kezű kormányzásának. 
 
K. u. 211 
A barbár Herceg uralkodása jóval tovább tartott, mint 
azt bármelyik Feketehom beli lakos álmodta volna. De 
végül is véget ért a Báró Illios Valentis kalózkapitány 
keze által, aki mérget csempészett a Herceg ételébe. A 
kereskedőből vált kalóz uralkodása alatt a városban 
felvirágzott a korrupció, és a bűnözés, ami 
természetesen gyarapodást jelentett. 
 
K. u. 219 
A városnak saját őrsége alakul, ezzel leváltják a Királyi 
Gárdát a város utcáin. Az első vezetőjük Drakna aki 
véletlenül Valentis testvére. a Helyőrség nem olyan 
arrogáns, mint a régi gárda, ugyanolyan korrupt. 
Megfelelő fizetség fejében minden felett szemet 
hunynak. 
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Kikötő. Nagy változásokon esik át, mikor Kétlovas 

alota dísztermében. 
A  tettes  nem  más,  mint  a  híres  kalózkapitány  Tőrarc!  
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azt bármelyik Feketehom beli lakos álmodta volna. De 
végül is véget ért a Báró Illios Valentis kalózkapitány 
keze által, aki mérget csempészett a Herceg ételébe. A 

őből vált kalóz uralkodása alatt a városban 
felvirágzott a korrupció, és a bűnözés, ami 

A városnak saját őrsége alakul, ezzel leváltják a Királyi 
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Valentis testvére. a Helyőrség nem olyan 
arrogáns, mint a régi gárda, ugyanolyan korrupt. 
Megfelelő fizetség fejében minden felett szemet 

K. u. 223 
Azt mondják, hogy Varek Azzur ebben az évben 
született Arion városában a Khul kontinensen. Az 
Azzur ház egy nemesi család, befolyásosak, és 
gazdagok. Ez az esemény az elkövetkezendő években 
nagy hatással lesz Feketehomok Kikötőre.
 
K. u. 223 
Ebben az évben Varek felvételt nyer a sötét
rendbe a Kukulakikhoz, akik Khulit a vihar istenét 
tisztelik. Keveset tudni erről a beavatási szertartásról, 
de úgy tudni, hogy égési sebeket okoznak a teste
mindenhol. Ha a hegek rúnákká álnak össze, akkor a 
rend befogadja a tagot, ha nem megölik. Varek túlélte a 
beavatást, de elmenekült Arionból, mielőtt 
volna a rendhez, vagy meglátta volna családja az 
irtózatos hegekkel. 
 
K. u. 248 
Miközben hajón menekült Arionból Varek, a kereskedőt 
kalózok támadták meg. A fiatal fiút magukkal vitték, és 
befogadták. K.u. 248-ban Varek már kalózkapitány és a 
saját hajójával, a Káosz Arcával portyázik. Főképpen 
Allansia déli vizein rabol és fosztogat, felépítve ezzel 
hírnevét, és gazdagságát, a fiatal kalóz.
 
K. u. 252 
A Zárás havának, szél napján 17.
támadását Feketehomok Kikötő városa elle
Megmérgezik a helyőrség kapitányát, egy kalózflotta 
blokkolja a kikötőt, és egy kisebb zsoldos sereg 
megtámadja a falakat. Káosz les
hamar elesik a vakmerő kalóz előtt. Valentis Bárót 
elfogják, és felakasztják a palota legmagasabb 
Az egész művelet nem tart tovább, mint négy óra, az 
első ember megmérgezésétől, az akasztásig. Ez után 
Azzur Nagyúr kinevezi magát a város élére.
 
K. u. 254 
Nem sokkal a puccs után a hivalkodó palotát, amit 
Valentis Báró építetett átépítik. Az impo
kisebb lett, de sokkalta megfélemlítőbb. Így magasodik 
a város fölé. A büntetőjog teljesen eltűnt, helyette 
maradt a kegyetlenség, és a Nagyúr rossz hírneve. Ez 
által a Titán minden szegletéből vonzza magához a 
söpredéket. A városi őrség is 
olyanok is tagok lehetnek, akik szívét megfertőzte a 
káosz. Gonosz emberek, ogrék, trollok és még 
rosszabbak. A város félelemben él…
 
K. u. 262 
Feketehomok Kikötőben ekkor nyitja meg kapuit a 
Kalandozók Céhe. Ez az a hely, ahol a kalandor 
szerezhet, kipihenheti a fáradalmakat
dicsekedhet a kalandjaival. Folyamatosak az 
összetűzések a jelenlegi vezető Céh a Zsoldosok között
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Valentis Báró építetett átépítik. Az impozáns palota 
kisebb lett, de sokkalta megfélemlítőbb. Így magasodik 
a város fölé. A büntetőjog teljesen eltűnt, helyette 
maradt a kegyetlenség, és a Nagyúr rossz hírneve. Ez 
által a Titán minden szegletéből vonzza magához a 
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olyanok is tagok lehetnek, akik szívét megfertőzte a 
káosz. Gonosz emberek, ogrék, trollok és még 
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Feketehomok Kikötőben ekkor nyitja meg kapuit a 
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34 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

Ételek Feketehomok Kikötőben 
 
A város Feketehomok Kikötő egy nagy keverőedény, amiben népek vegyülnek egész 
Allansia területéről. Vannak itt Emberek Trollok, Orkok, Goblinok, Törpék, és még sok-sok 
más faj. Mindezek a népek hozták magukkal a saját ételeiket, íz világukat. A városban az 
évek alatt ezek összekeveredtek, és egy igazán sajátos egyedi konyha jött létre. 
 
Természetesen rengeteg élelmiszer alapanyag érkezik Feketehomok Kikötőbe, ez arra utal, 
hogy az ételek ehetőek, és jó minőségűek. Rengeteg ételt értékesítenek a városban. Egy 
utazó, vagy egy polgár bárhol vásárolhat magának ételt, legyen az egy kifőzde, fogadó, 
vagy egy kereskedő. Megfelelő minőségű lesz, és azonnal el is lehet fogyasztani. Néhány 
Feketehomok specialitás alább látható: 
 
Vaddisznó Pite 
Ez a nagy pite vaddisznó hússal van töltve, amit hagymával, és sárgarépával kevernek, 
majd a közepét átszúrják a vaddisznó orrával, és agyarával. A felső tízezer kedvelt étele. 
Este szokták felszolgálni a fogadókban, ahol mulatozás folyik. A városban mindenütt 
kapható. 
 
Holdkői Fekete Sajt 
Ez a sajt a Holdkő Dombságon készül ahol több termelő is beszállít Feketehomok Kikötőbe. 
Az északi neve Gradin Fouleg, mert oda is importálnak belőle. A sajtot leteszik egy 
pincébe, ahol penészkultúrával érlelik. Ez teljesen elfeketíti a sajtot, nem rontja el, hanem 
érleli. Az így elkészült sajtnak igen erős keserű íze lesz. Nagyon keresett ínyencség. 
 
Grillezett Grannitusz 
Ezeket a lényeket barlangok mélyén gyűjtik össze, és értékesítik a városban, az élő 
Grannituszt. Majd megtöltik őket mindenféle gyógynövénnyel, és fűszerrel (ne kérdezd 
mivel!) Majd beteszik egy kemencében. Amikor kész az alsó páncéllemezt eltávolítják, és a 
felső páncélját tányérként használva elfogyasztják a húst. Ez az étel egyre népszerűbb a 
Törpék, és a Goblinok körében, akik számára ez olyan, mint egy kis hazai ínyencség. 
 
Cápa Meglepetés 
A halászok gyakran fognak véletlenül, vagy szándékosan cápát. Ezek nem vesznek kárba. 
A cápa húsát csíkokra vágják, és bálna epében pácolják három hétig. A húst ez után 
halmozzák, és fokhagymát tesznek közé, majd a Trollvér nevű gyógynövénnyel ízesítik. Az 
íze különleges, az igazi hatása tizenkét óra eltelte után bontakozik ki ami nem publikus. 
Azok, akik ismerik, a hatást csak mosolyognak, mikor látják, hogy valaki ebédre ilyet 
rendel. 
 
Elektromos Angolna Nyárson 
Egy darab elektromos angolna hús felszúrva egy fém nyársra. Az utcán árulják, az íze 
megrázó … szó szerint. 

K. u. 268 
Azzur Nagyúr egyik látványos lépése, hogy sokkolja a 
városiakat az volt, hogy kivégeztette a városi őrség 
parancsnokát Boroft. Az indok az volt, hogy mostantól 
az Ő védelmét fogják élvezni a városiak. Az új 
főparancsnok főképpen szadista, mint inkább őr. 
 
K. u. 278 
Megépül Kukulak temploma a Templom Negyedben. 
Főpapját Azzur Nagyúr személyes szent emberének 
tekinti. Sötét praktikákról pletykálnak az emberek. Erre 
az adhat okot, hogy minden hónapban több éjszaka is 
rituálékat végeznek. 
 
K. u. 279 
A híres tolvaj Szélesszájú Drogo besurran Azzur 
palotájában, és megpillantja a Nagyúr arcát. A 
körülmények, amik idáig vezették, máig tisztázatlanok. 
Pár  óra  elteltével  már  Drogo  a  Fekete  Rák  Kocsmában  
büszkélkedett bravúros sikerével, majd nyoma vész. 
Drogot legközelebb az emberek délután látták viszont a 
város több pontján kifüggesztve… darabokban. 

Helyszín és Építészet 
 
Feketehomok Kikötő Allansia nyugati partján található. 
A város a Macskahal Folyó torkolatára épült. 
Körbeveszik megművelt földek, falvak, és kisebb 
erdőségek. Délkeleti részén fekszik az ősi város 
Carsepolis, maradék romjai. Itt szellemek kísértenek, 
senki sem látogatja, és senki sem él ott. 
 
A part menti szakasz elég mélyen fekvő terület. A 
kikötőnek az a szerencséje, hogy a folyó torkolat 
természetből adódóan mély, így nem kell folyamatosan 
kotorni. 
 
A  város  maga  nem  teljesen  sík,  több  negyed  alacsony  
dombra épült. Ez azt jelenti, hogy az egyes utcák, amik 
macskakővel vannak, lerakva gyakran lépcsőkbe 
torkollanak, így járhatatlan mindenféle szekérnek, 
kocsinak. Érdemes megjegyezni, hogy míg a kis 
sikátorok macskakövesek, vagy valamilyen más szilár 
útburkolattal vannak fedve, addig a főutakon nincsen 
semmi. Ezekre általában döngölt föld, és a lótrágya a 

jellemző. A járdakövek és az útburkolati 
lapokat, még a régi város maradványai, amit 
újra használnak. Sőt a régi Carsepolis 
épületeiből számoson megtalálhatók még az 
egykori háború jelei, amit a káosz hagyott hátra. 
 
Rengeteg a régi épület, az üzletek kőtáblákon, 
vagy kifüggesztett falapokon hirdetik magukat. 
A város maga egy düledező, egzotikus, és ittas 
megjelenésű. A házak kihajolnak az utcára, 
vagy egymásnak borulnak. A kémények 
magasak, és kacskaringósak. A padlások 
rendszertelenek, és furcsa tornyok szelik az 
eget. Bizonyos épületeket hidak kötnek össze az 
utcák felett. Ezekre szintén hirdetések vannak 
kifüggesztve. Az üzleteket gyakran rikító színre 
festik, és az oldalán valamilyen, a tevékenységre 
utaló makettet helyeznek el. Így próbálják meg 
az emberek figyelmét felkelteni. Feketehomok 
Kikötő utcái minden bizonnyal nem csendesek, 
és nyugodtak. 
 
A házak belseje szintén nagyon zavaros 
elrendezésű, több lépcsősor, zsákutcák, és 
szegényes szobák jellemzik. Ez mind a 
felosztásoknak, és az összevonásoknak 
köszönhető, az évek folyamán. Némely 
szobában az ablak lehet térdmagasságon, vagy 
az alatt. Máshol elkerülhetetlen, hogy a 
padláson átmenve menjünk a hátsó épületbe. 
Ne is reménykedjünk, hogy megtaláljuk 
magunktól a kiutat. Ezekben a házakban 
könnyen el lehet tévedni. 
 
A legtöbb ház szegényes, de rendelkezik 
pincével, vagy valamilyen tároló hellyel. 
Némelyikből le lehet jutni a város alatt elterülő 
csatornarendszerbe. Ezeket a fedeleket általában 
biztonságosan lezárják, csavarozzák, és 
elreteszelik.  
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Jelenlegi Állapotok 
 
Feketehomok Kikötő felett ma szilárdan uralkodik 
Azzur Nagyúr. A hatalomátvétel kezdetén sok volt a 
puccskísérlet, de azokat mind brutálisan, nagy 
kegyetlenséggel verte vissza. Ezek után a Nagyúr 
eldöntötte, hogy többé semmiféle ilyesmi nem fordulhat 
elő,  ezért  létrehozta  az  őrséget.  Bárki  aki  itt  él,  vagy  
csak átutazó, ajánlatos mindig fél szemmel a rablókon, 
kalózokon, és főképpen a városi őrségen tartani a 
szemét! 
 
Érdekes, hogy a bandavezérek, a kalóz kapitányok, és a 
kis hadurak valójában mind ellenzik a hatalomátvételt. 
A város viszonylag egy biztonságos menedékké vált a 
bűnözők számára. 
 
Ettől függetlenül a város vonzza magához a 
kalandorokat, és a Hősöket, akik a meggazdagodást, a 
hírnevet, vagy csak a sok illegális árukat keresik! 
 

Mindennapi élet 
 
Annak ellenére, hogy a város arról híres, hogy sok a 
bűntény,  az  erőszak,  és  romlottak  az  itt  élők,  az  élet  
szép lassan megy tovább a medrében. Az emberek, és 
más fajok Feketehomok Kikötőben is a hétköznapi 
dolgokkal vannak elfoglalva, férjhez menni, gyereket 
neveli stb. A kereskedők, kalózok, és a Hősök közül sok 
ellátogat ide, megnézi a várost, néha le is telepednek! 
 

Lakosok 
 
Feketehomok Kikötő mindenkit tárt karokkal vár 
Majdnem minden értelmes faj, aki kétlábú és intelligens 
megtalálható itt. Helyi lakos, vagy csak átutazó a 
kikötőben. Az emberek teszik ki a túlnyomó többséget, 
de törpék és elfek is megtalálhatóak itt. Élnek még 
Orkok, és Goblonok is a városban, főképpen a 
szegényebb negyedekben. Kaotikus természetük miatt 
gyakran keverednek harcba, így az élettartamuk nem 
mindig hosszú. A Troll a leggyakoribb gonosz faj a 
városban, mindenhol megtalálhatóak. Gyakoriak a 
városi őrség soraiban. Aki agresszív erős, és rajong a 
nálánál gyengébben teremtmények kínzásáért, annak 
ideális hely a Feketehomok Kikötő Városi Őrsége. Mint 
a  Trollok.  Vannak  még  pár  kisebb  fajok,  mint  a  
Pindúrok, Tündérek, és Manók, ezen kívül 
megtalálható jó pár Gyíkember, és más idegen lény a 
város utcáin. 
 
A sokszínűség a lakosság körében azt jelenti, hogy egy 
ismeretlen könnyen képes beolvadni a tömegbe. Nem 
valószínű, hogy a polgárok körében feltűnést keltene. 
Viszont a sokrétűség azt is jelenti, hogy könnyen meg 
lehet bántani valakit, annak személyét, vallását, vagy 
akár a véleményét. Az utazónak érdemes a városnak 
olyan területén elvegyülni, ahol nincsen nagy eltérés a 
népcsoportok között, így megismerheti a környezetét. 
 

Időjárás 
 
Allansia nyugati partján az időjárás igen 
kiszámíthatatlan, és folyton változik. Így Feketehomok 
Kikötőnek is nagyon változatos az időjárása. Gyakran 
ez nem befolyásolja a kalandot az elejétől, a végéig. Ha 
viszont az időjárás fontos, akkor a Kalandmester az 
alábbi táblázatot használja, hogy meghatározza az 
éppen aktuális időjárást az adott időben. Naponta 
háromszor érdemes dobni (reggel, délbe, este) így 
előfordulhat, hogy képtelenségek lesznek az 
eredmények. Reggel ónos eső, majd délután füllesztő 
meleg! Ez a kaotikus időjárási körülmények kiválóan 
alkalmasak arra, hogy a Feketehomok Kikötőbe 
letelepedni kívánó utazó hamar megtanulja, hogy 
érdemes felkészülni a legváratlanabb eseményekre is. 
Magától értetődik, hogy a Kalandmester a kaland 
számára a legmegfelelőbb időjárást fogja választani. 
 
Mikor egy utazó a tenger felől közelíti meg a várost, az 
időjárás fokozatosan változik meg a szárazföldi 
időjárássá. 
 

3D6 Dobás 
Idő Tavasz Nyár Ősz  Tél 

Kánikula - 3 - - 
Meleg 3 4-5 3 - 
Napos 4-5 6-7 4 3 
Derült 6-7 8-9 5 4 
Felhős 8 10 6 5 
Borult 9-10 11 7-8 6 
Ködös 11 12 9-10 7 
Szeles 12 13 11 8 
Borús 13 14 12 9-10 
Eső 14-15 15-16 13 11 
Felhőszakadás 16 17 14-15 12-13 
Köd 17 18 16-17 14-15 
Havas eső 18 - 18 16 
Hó - - - 17-18 
 

Utazás 
 
Számos módja van annak, hogy valaki bejárja 
Feketehomok Kikötőt. Az egyik ilyen és a leggyakoribb, 
és természetesen a legolcsóbb megoldás, a séta. Ez a 
haladási forma igen kellemetlen tud lenni, a vastag sár, 
hulladék, és az állatok ürüléke miatt, ami az utcákat 
borítja.  Röviden a Hős (ráadásul,  ha törpe) ha csak pár 
utcát megy, főleg eső után azonnal koszos lesz a 
ragadós és büdös sártól. A gyaloglás viszont az 
egyetlen módja, hogy áthaladjon kisebb sikátorokon, és 
utcákon, amik annyira szűkek, hogy nem fér be 
semmiféle jármű. 
 
Hordószék, nem gyorsabb a sima gyaloglásnál, de 
legalább megmenti az utazó lábát és csizmáját az utcai 
sártól, és kosztól. A hordószék bérelhető, 3AT az ára. 
(bizonyos városokban lehet több is) Legtöbb, csak egy 
nyitott  dobozt,  amelyet  két  személy  fog  közre,  két  
oszloppal. 
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Mindig csak egy személyt képesek szállítani. A legtöbb 
hordószékes a saját kocsijával közlekedik. Elvárják előre 
a fizetséget, és azt, hogy tisztességes távolságot kelljen 
megtenni.  Így  nagyobb  a  pénz  is.  A  szék  nem  
rendelkezik fellépővel, így azt a földre kell tenni. 
Bizonyos hordószékes férfiak, nem mások, mint rablók, 
akik  csak  arra  várnak,  hogy  valakit  felszedjenek.  Ez  
után az egyik sikátorba viszik, és ott kirabolják, és/vagy 
megölik az áldozatukat. 
 
A kocsi egy másik módja annak, hogy az utazó ne 
gyalogosan  járja  be  a  várost.  Igaz  nem  jár  nagy  
előnnyel, a zsúfolt utcák, mert lassú a haladás. Viszont 
képes egyszerre több utast szállítani. Egy kocsi bérlése 8 
AT. Általában kényelmesebb, mint a hordószék, és 
védelmet nyújt az időjárás ellen. A nagy csomagokat el 
lehet  helyezni  a  kocsi  tetején,  bár  erre  semmi  garancia  
nincsen, hogy a célállomásnál meglesznek. 
 
Kocsit, és hordószéket egyaránt lehet bérelni a város 
valamelyik terén, a dokkoknál, a kapuknál, vagy 
bárhol, ahol az utazó leinti. Késő este bizonyos 
területekre nem merészkednek be, csak az 
legbátrabbak, vagy az öngyilkosok! 
 
Csónakot szintúgy lehet bérelni, ami az utazót bárhova 
elviszi a városon belül a Macskahal Folyón. A hajósok 
soha nem szállítanak egy utast ki a városból, legyen az 
a tenger irányába, vagy a palota mellett található boltív 
alatt. Viszont mindennek meg van az ára. Egy hajóút ki 
a városból plusz 25 AT. A legtöbb hajóút viszont 
városon belül történik, rövidtávon a folyó mentén. 
Ennek  a  költsége  1  AT  /  fő /  utazás.  Csónakosok  
általában összevárják az utasokat, ez 4-5 főt jelent. 
Kizárólag, csak nappal dolgoznak. 
 
Az  is  lehetséges,  hogy  a  bátrabbak  egy  szekéren  
rejtőznek el, szállítson az élelmiszert, szénát, vagy akár 
trágyát. Ezek a szekerek nem a megszokott módon 
lépnek át a kapun. A céh tulajdonosok nagyon idegesek 
tudnak lenni, ha a potyautas kiléte kiderül. 
 
 
 

Étel és Ital 
 
A városnak Feketehomok Kikötőnek, importálnia kell 
az élelmiszert, közúton, vagy tengeren. Bár ezeket nem 
mindig kereskedőhajók szállítják. Nagy többségében az 
élelmiszer kifosztott szekerekről, vagy lopott 
kereskedőhajókról származik, amit kalózok adnak el. 
Az alapanyagok számos kultúra igényeit kielégítik, 
származzon is bárhonnan, végül úgy is a tányéron fogja 
végezni. Minden negyedben, és utcán sajátságos 
illatotok szállnak, az ablakokból, kéményekből, és az 
utcai kifőzdékből. Szinte minden élelmiszert az éhes 
polgárok főzik meg maguknak, vagy dolgoznak fel. Az 
utazó itt hiába keres a vidékekre oly jellemző 
élelmiszereket, mint alma, vagy más gyümölcs, vagy 
akár tejet. Feketehomok Kikötőre jellemző, hogy az 
alapanyagok nem mindig tiszták, így csak jól előkészítet 
ételt szabad csak fogyasztani. 

A fűszerek, és a gyógynövények meglehetősen 
gyakoriak a városban, ami egyrészt annak tudható be, 
hogy sok az egzotikus lakó. Másrészt drága, és így 
csábító célpont a kalózok számára. Hasonlóképpen a 
luxus ételek, és italok is gyakoribbak (olcsóbbak) mint 
más városokban, így ezek is vonzzák a tolvajokat. 
 
Az italok viszont kicsit eltérnek. Megtalálható a 
városban egy utcai árusnál akár a legjobb pálinka is, de 
továbbmenve,  lehet,  hogy  olyan  sört  kapunk,  amit  
csizmában főztek, és goblin fülzsírral ízesítettek. A sört 
nem úgy hozzák be, hanem helyben főzik. A 
Kalandmester dönthet, hogy van-e a városban olyan 
képzett sörfűző, aki elkötelezett a szakmában. Viszont 
többen vannak Feketehomok Kikötőben, azok akik 
gátlástalanul készítik a pancsolt sört. 
 
Mint tudjuk a várost tolvajok, kalózok, és rengetek 
különböző faj lakja. Így szinte minden ételt, és italt meg 
lehet vásárolni a városban. Bár előfordul, hogy keresni 
kell egy kicsit. 
 
 
 

Szórakozás 
 
A szórakozási formák Feketehomok Kikötőben 
egyszerre változatosak, és gyakoriak. Ha nap mint nap 
tolvajok, erőszak, és a gonosz vesz körbe, akkor 
érdemes felüdülést keresni, ott ahol lehet. A 
szerencsejáték igen gyakori, legyen az szervezett 
játékterem, vagy csak spontán mód egy kocsmában. A 
sport is igen népszerű, bele értve az utcai versenyeket, 
is mint gyaloglás, lovaglás, íjászat, birkózás, stb. A harc 
is igen gyakori kikapcsolódási forma, legyen az 
ökölharc, veremharc, állatviadal, vagy egzotikus 
szörnyek küzdelme. A zene, és a dalolás is népszerű, 
bár  a  választott  téma  nem mindig  találó  (egy  legendás  
kalóz története) vagy egy tragédia (itt használd a 
fantáziádat!) Egy előadó művészt azonban erős kritika 
is érheti. A dalnok, aki a rosszul megválasztott dalt 
énekli, vagy az ügyetlen zsonglőr, vagy a hamis 
zenészt, vagy az bénázó akrobata, könnyen 
megdobálhatja a közönség rothadt gyümölccsel, kővel, 
üveggel, sőt meg is támadhatják. Egy nagyon gyakorlott 
előadóművésznek lehetnek viszont ellenfelei, akik nem 
olyan sikeresek, így féltékenyek. 
 
 
 

Szerencsejáték 
 
A fogadások készpénzben, értéktárgyban, vagy akár 
valamelyik testrészben történik. A szerencsejátéknak 
hosszú, és tiszteletre méltó történelme van 
Feketehomok Kikötőben. Ugyanúgy, ahogy vannak kis 
harci gödrök a városban elszórva, és vannak eldugott 
kis szerencsejáték szobák is. Gyakorta ezek a 
szerencsejáték szobák igen rövid életűek, mert igen 
nagy kézpénzek cserélnek gazdát, itt nap mint nap 
  



Állandóan jelennek meg új játékok, de a régi beváltak, 
mint a kést az ujjak között táncoltatva már beválta
Ugyanúgy, mint a szerencsekerék, vagy a hol a 
szemgolyó, melyik pohár alatt található? Természetesen 
rengeteg játék van kockára, és kártyára. 
 
Néhány helyi kedvenc, az „Irány Feketehomok Kikötő”, 
az „Ork szeme”, és a „Számold az aranyad”.
 
Egyesek rendelkeznek egy csöppnyi ügyességgel, de 
legtöbbször a játékoknál a szerencse a döntő. A 
szerencsejáték adósság bűncselekmény, de az adósok 
általában a folyóban végzi, egy nagy sziklá
nyakukban.. 
 

Sport 
 
Az mellett, hogy az utcákon spontán létrejönnek 
csapatok, akik valamilyen játékot játszanak, több 
szervezet is támogatja a városban a sportot. A csapatok 
általában a Küzdőtéren játszanak a Kert Negyedben. A 
játékok erőszakos jellegűek. 
 
Az egyik népszerű játékot egy kis barna bőrű humanoid 
faj találta ki, név szerint a Base-ek. A játék (Baseball) 
lényege, hogy az egyik csapat embere eldob, egy bőrből 
készült kis labdát, míg az ellenfél embere megpróbálja 
az megütni, ahogy csak tudja. A pontos szabályokat 
senki nem ismeri, még a hivatalos bírák sem tudják, 
hogy mi folyik a pályán. Általában azonban a lényeg az, 
hogy a labdát, minél messzebbre üssék. Első sorban a 
Base-ek játsszák, de több más csoport is szívesen űzi a 
játékot, mint emberek, törpék, és goblinok a városban.
 
A Törpe Kidobós is egy népszerű sport. Ez
trollok, és törpe foglyok játsszák, akiket a palota 
börtöneiből hoznak. Ha egy törpe, aki életben marad, 
akár több játék alkalmával is, azt megjutalmazzák az 
arénában. (utána viszont visszaviszik a dutyiba) A 
jelenlegi bajnok Slugface Slingers ebben a sportban.
 
A Pindur Fojtás egy népszerű játék volt egy pár éve, de 
jelenleg hiány van pindurokból, így 
háttérbe szorult. Vannak viszont kereskedők, akik ősi 
erdőkben kutatnak a lények után. Van még egy másik 
sport, ami szintén népszerű, de népszerűtlen más
körében.  Ez  a  játék  a  „Lődd  le  a  Goblin  fejéről  az  
almát”. A legtöbb polgár viszont ennek az alternatív 
változatáért rajong, ami a „Nem mindig sikerül lelőni a 
Goblin fejéről az almát” Ez egy másik sport, amihez 
elítélteket használnak a börtönből. A döntőbírák 
pontozzák a stílust, a fegyvert, és a játékot. A gyümölcs 
lelövése, ebben az esetben csak másodlagos. Minden 
csapat  külön  hozhat  fegyvert,  a  játékban  a  stílus  a  
legfontosabb. 
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Harcok 
 
A harcok nagyon gyakori esetek a v
fő kiváltó oka az alkohol, és
mindig vonz  egy  ilyen  verekedés  egy  pár  nézőt
ilyen fajta harcok nem sok embert érdekelnek, főleg 
nem az alkohol mámoros
mindig porban hempergést jelent. A t
Feketehomok Kikötőben szervezetten működik. Több 
Harci Verem található eldugott házakban. Itt lehet zárt 
körülmények között összecsapni
Mindegyik helyen folyamatosan mennek a fogadások, 
ugyanúgy ahogy a harcok. A csata 
vérnél, vagy eszméletvesztéskor, vagy halál esetén. Ha 
valaki Verem harcban 
helyi erők nem tekintik gyilkosságnak.
 
Állatok, és szörnyek összecsapása is mindennapos 
látványosság. Ezeket ugyanabban a veremben
házak pincéiben, ahol a többi csatát. Erre az iparágra 
több kereskedő is épít, beszerzik a lényeket, és kiképzik 
őket. Az mellett, hogy a harcok rendszeresek a 
vermekben, a város sport arénájában is meghatározott 
időközönként tartanak összecsapá
Ezeket gyakorta kiplakátolják, és mindig meghívnak 
egy–egy hírességet, a nagyobb részvétel reményében. A 
jelenlegi tulajdonos Helis Siren a zsoldos, akire 
„gyorsabb a halálnál” címet ragasztották.
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A harcok nagyon gyakori esetek a város utcáin, ennek 
fő kiváltó oka az alkohol, és a bűnözés. Általában 

z  egy  ilyen  verekedés  egy  pár  nézőt. Az 
ilyen fajta harcok nem sok embert érdekelnek, főleg 
nem az alkohol mámoros verekedés, aminek a vége 
mindig porban hempergést jelent. A többi harc 
Feketehomok Kikötőben szervezetten működik. Több 
Harci Verem található eldugott házakban. Itt lehet zárt 

összecsapni, sört inni, és jókat enni. 
Mindegyik helyen folyamatosan mennek a fogadások, 
ugyanúgy ahogy a harcok. A csata véget érhet első 
vérnél, vagy eszméletvesztéskor, vagy halál esetén. Ha 

 öli meg ellenfelét, akkor azt a 
helyi erők nem tekintik gyilkosságnak. 

Állatok, és szörnyek összecsapása is mindennapos 
látványosság. Ezeket ugyanabban a veremben tartják a 
házak pincéiben, ahol a többi csatát. Erre az iparágra 
több kereskedő is épít, beszerzik a lényeket, és kiképzik 
őket. Az mellett, hogy a harcok rendszeresek a 
vermekben, a város sport arénájában is meghatározott 
időközönként tartanak összecsapásokat. (Kert Negyed) 
Ezeket gyakorta kiplakátolják, és mindig meghívnak 

egy hírességet, a nagyobb részvétel reményében. A 
jelenlegi tulajdonos Helis Siren a zsoldos, akire a 

címet ragasztották. 

  



38 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

Zene és Ének 
 
Az utcai zenészek igen gyakoriak Feketehomok 
Kikötőben, bár legtöbbjük éneke, és zenei
enyhén szólva is hamiskás.  A  dalok  főképpen  a  
bandákat és a kalózokat dicsőítik. Tivornyákról, 
kincsről, és a többi öröm forrásáról szólnak. 
Céhük is a szórakoztató iparban dolgozóknak, és a 
művészeknek. A tudtuk nélkül senki nem dolgozhat az 
utcán, akit elkapnak, az 20 AT büntetést fizet. Hetente 5 
AT  a  tagsági,  és  ennek  fejében  biztosítják,  hogy  az  
előadók ne zavarják egymás köreit. 

Pénz 
 
A készpénz és a kereskedelem az éltető erő minden 
városban. A beáramló áruk mennyisége, és egyéb 
ügyletekből származó bevételek azt jelentik, hogy 
bőven van pénzforgalom. A palotában Azzur Nagyúr 
rendszeresen összegyűjti az érméket és újravereti 
belőlük Feketehomok Kikötő érméit. A Sárkány 
amely egyik felén Azzur képe, a másikon pedig egy 
sárkány látható 1 AT ér. A Wyver érme ½ AT ér, ennek 
az egyik felén egy Wyvern, a másikon Azzur Nagyúr 
látható. A Shill érme egyik felén Valentis Báró, a 
másikon pedig két keresztbe tett fejsze láthat
értéke 1 ET. Ezeken kívül vannak még 2ET, és 3ET érő 
érmék, ezekből az első nyolcszög alakú. 
Aranytallérokból is többféle van 2AT, és 5AT érme.
 

 
Minden Céh, ha rendelkezik, pénzverdével előállíthat 
hivatalosan érméket (csere érméket) ezzel rendezh
a céh adósságait. Ezek az egyedi érmék bármikor 
forgalomba kerülhetnek, és a legtöbb helyen el is 
fogadják őket, mint hivatalos fizető eszköz. Az 
elfogadott javaslat, az hogy az ilyen érmék nem 
érhetnek többet 3ET-nél, a hamisítás elkerülése miatt. 
Ezt egyszer a Tolvajok Céhe követte el, de a nagy 
számban kibocsátott érmék mára már hivatalos 
fizetőeszközzé vált. 
 
A nem hivatalos érmék származhatnak kifosztott 
kereskedőktől, kirabolt hajóról (ezek máshol törvényes 
forgalomban lehetnek) Ezeket pár nem 
kereskedő még elfogadja. Nagyon kicsi az esély, hogy 
névértéken beváltják a kereskedők. A pénzváltók, 
amiket a piacok, és a dokkok közelében lehet 
megtalálni, még annyit sem adnak érte, valamikor az 
eredeti érték negyedét. 
 
Bankok nincsenek Feketehomok Kikötőben, mint 
Allansia civilizáltabb területein, vagy a Régi világban. 
Egy nagyobb értékben felhalmozott arany készlet túlon 
túl csábító lenne a város lakónak. Ha szeretnéd a 
pénzedet biztos helyen tudni, akkor rejtsd el a 
lakásodban, és reménykedj, hogy a betörő nem találja 
meg. 

gen gyakoriak Feketehomok 
Kikötőben, bár legtöbbjük éneke, és zenei tudása 

.  A  dalok  főképpen  a  
bandákat és a kalózokat dicsőítik. Tivornyákról, 
kincsről, és a többi öröm forrásáról szólnak. Van egy 

dolgozóknak, és a 
művészeknek. A tudtuk nélkül senki nem dolgozhat az 
utcán, akit elkapnak, az 20 AT büntetést fizet. Hetente 5 
AT  a  tagsági,  és  ennek  fejében  biztosítják,  hogy  az  

ető erő minden 
városban. A beáramló áruk mennyisége, és egyéb 
ügyletekből származó bevételek azt jelentik, hogy 

A palotában Azzur Nagyúr 
rendszeresen összegyűjti az érméket és újravereti 
belőlük Feketehomok Kikötő érméit. A Sárkány érme, 
amely egyik felén Azzur képe, a másikon pedig egy 
sárkány látható 1 AT ér. A Wyver érme ½ AT ér, ennek 
az egyik felén egy Wyvern, a másikon Azzur Nagyúr 
látható. A Shill érme egyik felén Valentis Báró, a 
másikon pedig két keresztbe tett fejsze látható. Az 

vannak még 2ET, és 3ET érő 
érmék, ezekből az első nyolcszög alakú. 
Aranytallérokból is többféle van 2AT, és 5AT érme. 

 

Minden Céh, ha rendelkezik, pénzverdével előállíthat 
ezzel rendezhetik a 

a céh adósságait. Ezek az egyedi érmék bármikor 
forgalomba kerülhetnek, és a legtöbb helyen el is 
fogadják őket, mint hivatalos fizető eszköz. Az 
elfogadott javaslat, az hogy az ilyen érmék nem 

nél, a hamisítás elkerülése miatt. 
Ezt egyszer a Tolvajok Céhe követte el, de a nagy 
számban kibocsátott érmék mára már hivatalos 

A nem hivatalos érmék származhatnak kifosztott 
(ezek máshol törvényes 

forgalomban lehetnek) Ezeket pár nem finnyás 
kereskedő még elfogadja. Nagyon kicsi az esély, hogy 
névértéken beváltják a kereskedők. A pénzváltók, 
amiket a piacok, és a dokkok közelében lehet 
megtalálni, még annyit sem adnak érte, valamikor az 

omok Kikötőben, mint 
Allansia civilizáltabb területein, vagy a Régi világban. 
Egy nagyobb értékben felhalmozott arany készlet túlon 
túl csábító lenne a város lakónak. Ha szeretnéd a 
pénzedet biztos helyen tudni, akkor rejtsd el a 

hogy a betörő nem találja 

Annak ellenére, hogy sokszor anarchikus az életvitel és 
a kormányzás, a város rejt magában egy igen nagy 
veszélyt, ez pedig az adó. A halál egy állandó 
fenyegetés egy Hős életében, ami miatt nem érdemes 
aggódni, nem úgy az adózás miatt. Számtalan törvényt, 
és adót vezetett be Azzur Nagyúr, miután megszerezte 
a trónt. Néha még a gyűlölt adószedők sincsenek 
tisztában az adózás jelenlegi szabályival.
 
Vannak viszont tartósan fennálló adók, amik a lakosok 
és az idelátogató Hősök életét egyaránt megkeserítik a 
városban. 
 

Ingatlanadó 
Ez az évente fizetendő adó az ingatlan 9% teszi ki, 
beleértve annak bútorait is. Üzleti ingatlanok esetén 
viszont ez csak 5%. Vannak persze trükkösök, akik 
az értékelés hetében elrejtik az adóbecslő elő
tulajdonaikat. De az adóbecslők mindent látnak és 
tudnak, előlük nem lehet semmit elrejteni!

 
Kapuadó 
Ez az adó egyszerű, személyenként, lovanként, 
kocsinként, szekerenként 2AT, hogy belépjen, vagy 
kilépjen a város kapuin. Ez egy nagyon hatékony 
adó, mert áthaladáskor kell kifizetni akkor és ott. 
Vannak persze más lehetőségek a város elhagyására, 
ezzel elkerülve a kapuadót. Csatornák, alagutak. 
Őket általában elfogják és letartóztatják. 
Haszonállatok, és teherhordó állatok esetén az adót 
az állat mérete alapján számolják ki.

 
Rakpart illeték 
Minden hajó, ami belép Azzur Nagyúr kikötőjébe 
köteles fizetni a dokk használatért, minden héten. 
Az adó mértéke megegyezik a HAJÓ ÉLETERŐ 
pontjának megfelelő mennyiségű arannyal. A 
kikötött hajókat kikötéstől számítva
a dokkmester az aktuális díjért. Ha elmulasztják az 
illeték befizetését, akkor lefoglalják a hajót.

 
Folyó adó 
Azzur Nagyúr palotájának szomszédságában 
található a Macskahal folyó, és a városi fal, ami a 
folyó felett boltívben ível át. N
akadályt képesztek a vízen, hogy meggátolják az 
illetéktelen hajóforgalmat. A láncokat egy hatalmas 
nagy csörlő működteti, amit a szomszédos 
toronyban lehet megtalálni. Aki át akar menni a 
boltív alatt annak 25 AT kell fizetnie, függetlenül 
hajó méretétől, és hogy melyik irányba szeretne 
haladni. 

 
Egyéb adók 
A szeszélyes Azzur Nagyúr rengeteg új adót vezet 
be napi szinten akár 6
ugyanolyan gyorsan el is törli őket, egy céh 
nyomására, vagy másvalaki kedvéjért.

 
Egyik napról, a másikar változhatnak az adók, 
egyszer a magas embereket, máskor a kövéreket, a 
nem embereket, gyerekeket, kalandorokat
frizurával rendelkezőket, vagy a kopaszokat

Annak ellenére, hogy sokszor anarchikus az életvitel és 
a kormányzás, a város rejt magában egy igen nagy 
veszélyt, ez pedig az adó. A halál egy állandó 
fenyegetés egy Hős életében, ami miatt nem érdemes 

dózás miatt. Számtalan törvényt, 
és adót vezetett be Azzur Nagyúr, miután megszerezte 
a trónt. Néha még a gyűlölt adószedők sincsenek 
tisztában az adózás jelenlegi szabályival. 

Vannak viszont tartósan fennálló adók, amik a lakosok 
életét egyaránt megkeserítik a 

Ez az évente fizetendő adó az ingatlan 9% teszi ki, 
beleértve annak bútorait is. Üzleti ingatlanok esetén 
viszont ez csak 5%. Vannak persze trükkösök, akik 
az értékelés hetében elrejtik az adóbecslő elől 
tulajdonaikat. De az adóbecslők mindent látnak és 
tudnak, előlük nem lehet semmit elrejteni! 

Ez az adó egyszerű, személyenként, lovanként, 
kocsinként, szekerenként 2AT, hogy belépjen, vagy 
kilépjen a város kapuin. Ez egy nagyon hatékony 

t áthaladáskor kell kifizetni akkor és ott. 
Vannak persze más lehetőségek a város elhagyására, 
ezzel elkerülve a kapuadót. Csatornák, alagutak. 
Őket általában elfogják és letartóztatják. 
Haszonállatok, és teherhordó állatok esetén az adót 

lapján számolják ki. 

Minden hajó, ami belép Azzur Nagyúr kikötőjébe 
köteles fizetni a dokk használatért, minden héten. 
Az adó mértéke megegyezik a HAJÓ ÉLETERŐ 
pontjának megfelelő mennyiségű arannyal. A 
kikötött hajókat kikötéstől számítva hetente felkeresi 
a dokkmester az aktuális díjért. Ha elmulasztják az 
illeték befizetését, akkor lefoglalják a hajót. 

Azzur Nagyúr palotájának szomszédságában 
a Macskahal folyó, és a városi fal, ami a 

folyó felett boltívben ível át. Nehéz láncokból 
akadályt képesztek a vízen, hogy meggátolják az 
illetéktelen hajóforgalmat. A láncokat egy hatalmas 
nagy csörlő működteti, amit a szomszédos 
toronyban lehet megtalálni. Aki át akar menni a 
boltív alatt annak 25 AT kell fizetnie, függetlenül a 
hajó méretétől, és hogy melyik irányba szeretne 

A szeszélyes Azzur Nagyúr rengeteg új adót vezet 
be napi szinten akár 6-ot vagy 7-et, majd 
ugyanolyan gyorsan el is törli őket, egy céh 
nyomására, vagy másvalaki kedvéjért. 

l, a másikar változhatnak az adók, 
egyszer a magas embereket, máskor a kövéreket, a 

gyerekeket, kalandorokat, harci 
frizurával rendelkezőket, vagy a kopaszokat 



adóztatják meg. Egy emlékezetes nap volt az mikor 
bevezették az adózást olyan épületekre, ami kettő 
vagy több szobával rendelkeznek. Ez volt reggel, 
délután megadóztatták az olyan épületeket, akiknek 
az emeletén kettő vagy több szoba van. Nem volt jó 
nap az olyan háztulajdonosnak, akik a földszinten, 
és az emeleten is több szobával ren
egy. 

 
Javasoljuk, hogy a Kalandmester néhány naponta 
jelentsen be új adót a Hősöknek, ha Feketehomok 
Kikötőben tartózkodnak. Érdemes a Hősöknek 
folyamatosan figyelni a kormány döntéseit, mert ez 
egy legális lopás a tulajdonuk ellen. Ezek az
sok fejfájást képesek okozni főleg azoknak a 
Hősöknek, akik letelepedni, vagy befektetni 
szeretnének Feketehomok Kikötőben. Ezek az adók 
magukban több kalandlehetőséget is rejthetnek.

 

Kalózkodás 
 
Kissé meglepő, hogy a kalózkodást nem tekintik 
illegálisnak Feketehomok Kikötőben, sőt ajánlott ez a 
szakma. Természetesen minden kalóz kapitánynak 
köteles fizetnie egy bizonyos százalékot a zsákmányból 
Azzur Nagyúrnak. Cserébe biztonságban üzletelhetnek. 
Annak ellenére, hogy nagyrészt kanyarít, le a 
zsákmányból sok kalóz választja központjául a várost. 
Piacot kínál, ahol értékesíteni lehet a rabolt árut, ezen 
kívül hajóácsokat, vitorlavászon készítőket, és 
fegyverkovácsokat a javításhoz, és az utánpótláshoz.
 
Vannak bizonyos kalóz kapitányok, akik úgy döntöt
hogy közvetlenül Azzur Nagyúrnak fogadtak hűséget, 
a szabadúszó élet helyett. Ezek a kapitányok külön ki 
vannak rendelve bizonyos kereskedelmi útvonalakra. 
Visszatéréskor csak a felét kapják a zsákmányból. 
Azonban ezek a kapitányok nem fizetnek kiköté
díjat,  és  gyakran  mentesülnek  sok  egyéb  adó,  és  
kiszabott bírság alól, amit Őlordsága szab ki.
 
Azzur Nagyúr maga is sokszor kihajózik időről időre, a 
saját hajóján A „Káosz Arcán”, és továbbra is 
rettegésben tartja a tengereket, és a partokat sok
mérföldes körzetben. Ez nem ismeretlen a kereskedő 
hajók körében. Azonnal felhúzzák, a fehér zászlót 
mikor megpillantják a Káosz Arcát a láthatáron!
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adóztatják meg. Egy emlékezetes nap volt az mikor 
letekre, ami kettő 

vagy több szobával rendelkeznek. Ez volt reggel, 
délután megadóztatták az olyan épületeket, akiknek 
az emeletén kettő vagy több szoba van. Nem volt jó 
nap az olyan háztulajdonosnak, akik a földszinten, 
és az emeleten is több szobával rendelkeznek, mint 

Javasoljuk, hogy a Kalandmester néhány naponta 
jelentsen be új adót a Hősöknek, ha Feketehomok 
Kikötőben tartózkodnak. Érdemes a Hősöknek 
folyamatosan figyelni a kormány döntéseit, mert ez 
egy legális lopás a tulajdonuk ellen. Ezek az adók 
sok fejfájást képesek okozni főleg azoknak a 
Hősöknek, akik letelepedni, vagy befektetni 
szeretnének Feketehomok Kikötőben. Ezek az adók 
magukban több kalandlehetőséget is rejthetnek. 

Kissé meglepő, hogy a kalózkodást nem tekintik 
lisnak Feketehomok Kikötőben, sőt ajánlott ez a 

szakma. Természetesen minden kalóz kapitánynak 
köteles fizetnie egy bizonyos százalékot a zsákmányból 
Azzur Nagyúrnak. Cserébe biztonságban üzletelhetnek. 

kanyarít, le a 
yból sok kalóz választja központjául a várost. 

Piacot kínál, ahol értékesíteni lehet a rabolt árut, ezen 
kívül hajóácsokat, vitorlavászon készítőket, és 
fegyverkovácsokat a javításhoz, és az utánpótláshoz. 

Vannak bizonyos kalóz kapitányok, akik úgy döntöttek, 
hogy közvetlenül Azzur Nagyúrnak fogadtak hűséget, 
a szabadúszó élet helyett. Ezek a kapitányok külön ki 
vannak rendelve bizonyos kereskedelmi útvonalakra. 
Visszatéréskor csak a felét kapják a zsákmányból. 
Azonban ezek a kapitányok nem fizetnek kikötéskor 
díjat,  és  gyakran  mentesülnek  sok  egyéb  adó,  és  
kiszabott bírság alól, amit Őlordsága szab ki. 

Azzur Nagyúr maga is sokszor kihajózik időről időre, a 
saját hajóján A „Káosz Arcán”, és továbbra is 
rettegésben tartja a tengereket, és a partokat sok-sok 
mérföldes körzetben. Ez nem ismeretlen a kereskedő 
hajók körében. Azonnal felhúzzák, a fehér zászlót 
mikor megpillantják a Káosz Arcát a láthatáron! 

 

Bűnözés, és Büntetések
 
Feketehomok Kikötő egy bűnözőkkel, orvgyilkosokkal, 
tolvajokkal teli város, pá
ellenére Azzur Nagyúr bevezette saját törvényeit, és a 
saját városi őrei érvényesítik azokat (sajátos módon). 
Természetesen a vesztegetés, a mecénások, és az 
ismerősök hatékony eszközei annak, hogy elkerülje 
valaki a letartóztatást.
másképpen öltözik, fel van fegyverezve, akcentussal 
beszél –ez a legtöbb Hősre igaz
bizonyosan ki fogja szemelni magának.
 
A városi őrség tagjai nem a legfinomabb emberek, így a 
velük összetalálkozó Hősök, le
ártatlanok, bizonyosan bűncselekmény
fognak feltételezni velük szemben
általában kettesével, vagy hármasával járőröznek. 
Képzettek és igen veszélyesek. Kevés empátiával 
rendelkeznek, ha ellenáll a letartózta
még örülnek is, mert így kiélvezhetik brutalitásukat 
rajta. 
 

 

 
Ha a Hőst letartóztatják, akkor bizonyosan az egyik 
közeli cellába fogják vinni, ami általában az őrség háza. 
A cellák Feketehomok Kikötőben nagyon egyszerűek, a 
méretük egyforma, és mindig túlzsúfoltak. Semmiféle 
higiéniával nem rendelkezik 
vagy egyáltalán nincs. A foglyokat általában 1D6 nap 
után állítják bíróság elé, ha nem tudja megvesztegetni 
az őreit, hogy engedjék szabadon. Hogy ehhez menny
aranyara van szükség, az függ a fogoly társadalmi 
helyzetétől, de valószínű, hogy jelentős mennyiségű 
pénzről van szó. 
 
A legtöbb bűnözőt 
Törvényszékre viszik egy lerobbant épületbe a Gyapjú 
utcában. Azok, akik magas rangúak
egy céhet vezetnek, kérhetnek külön meghallgatást a 
palotában Azzur Nagyúrtól. 
helyszínen hány főt is tartóztatnak le
van, a döntés ugyanaz
ártatlanok. Míg a vádlotta
ügyvédhez. Az őrök hozhatnak neki (jutalék ellenében), 
olyat, amit a pénzéért 
egy ismerős segíthet neki.
 

Városi Őr 
ÜGYESSÉG: 
ÉLETERŐ: 
Fegyver: 
Páncél: 

Városi Troll Őr
ÜGYESSÉG: 
ÉLETERŐ: 
Fegyver: 
Páncél: 

KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT A SZEREPJÁTÉK 39 

üntetések 

Feketehomok Kikötő egy bűnözőkkel, orvgyilkosokkal, 
tolvajokkal teli város, páratlan a Titánon. Ennek 
ellenére Azzur Nagyúr bevezette saját törvényeit, és a 
saját városi őrei érvényesítik azokat (sajátos módon). 
Természetesen a vesztegetés, a mecénások, és az 
ismerősök hatékony eszközei annak, hogy elkerülje 
valaki a letartóztatást. Ha egy idegen, aki kissé 
másképpen öltözik, fel van fegyverezve, akcentussal 

ez a legtöbb Hősre igaz- akkor a városi őrség 
bizonyosan ki fogja szemelni magának. 

A városi őrség tagjai nem a legfinomabb emberek, így a 
velük összetalálkozó Hősök, legyenek bűnösök, vagy 
ártatlanok, bizonyosan bűncselekmény elküvetését 

velük szemben. A városi őrség 
általában kettesével, vagy hármasával járőröznek. 
Képzettek és igen veszélyesek. Kevés empátiával 
rendelkeznek, ha ellenáll a letartóztatásnak az áldozat, 
még örülnek is, mert így kiélvezhetik brutalitásukat 

 

 

Ha a Hőst letartóztatják, akkor bizonyosan az egyik 
közeli cellába fogják vinni, ami általában az őrség háza. 
A cellák Feketehomok Kikötőben nagyon egyszerűek, a 

k egyforma, és mindig túlzsúfoltak. Semmiféle 
higiéniával nem rendelkezik a börtön. Az étel kevés 
vagy egyáltalán nincs. A foglyokat általában 1D6 nap 
után állítják bíróság elé, ha nem tudja megvesztegetni 
az őreit, hogy engedjék szabadon. Hogy ehhez mennyi 
aranyara van szükség, az függ a fogoly társadalmi 
helyzetétől, de valószínű, hogy jelentős mennyiségű 

legtöbb bűnözőt ítélet végrehajtásra a Városi 
egy lerobbant épületbe a Gyapjú 

Azok, akik magas rangúak, gazdagok, vagy 
egy céhet vezetnek, kérhetnek külön meghallgatást a 
palotában Azzur Nagyúrtól. Függetlenül attól, hogy a 

hány főt is tartóztatnak le 1 vagy 10 vádlott 
van, a döntés ugyanaz lesz. Legyenek bűnösök, vagy 

. Míg a vádlottat fogva tartják, van lehetősége 
ügyvédhez. Az őrök hozhatnak neki (jutalék ellenében), 

amit a pénzéért felbérelhet. Szerencsés esetben 
egy ismerős segíthet neki. 

 8 
 7 

 Lándzsa/Kard 
 Láncing 

Városi Troll Őr 
 10 

 10 
 Harci fejsze 

 Láncing és pajzs 
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Ha a vádlott tagja valamelyik céhnek, akkor sokkal 
olcsóbban tudnak ügyvédet bérelni. 
 
A legtöbb ügyvéd Feketehomok Kikötőben előre elkéri 
a fizetséget, ami átlagban 15AT jelent. Ha az ügyvéd 
vállalja, hogy képviseli a vádlottat, akkor lesz előtte egy 
találkozó, majd utána felkészül magára a tárgyalásra. 
Az ügyvédeknek van mindig jogi képzettsége ez az 
érték 1 és 5 közé tehető. Magasabb ismeret, magasabb 
honoráriumot is vonz magával. 
 
Magát a vizsgálatot érdemes eljátszani, ha szükséges. A 
bizonyítékok, és maga az igazság szinte biztosan 
lényegtelen az ítéletnél. A végső döntés valójában egy 
dobáson alapul, és számos más tényezőn. A játékosnak 
dobnia kell 1D6-ot és hozzá kell adnia a Jogi 
Képzettségét, vagy az ügyvédéjét. A további 
módosítókat alább találod, a tárgyalásról, és magáról a 
bűnről. 
 
 
Vizsgálat feltételei 
Városi Bírósági Tárgyalás -4 
Tárgyalás Azzur Nagyúr előtt -3 
Nincsen jogi képzettség -3 
Ellenállt a letartóztatásnak -1 
Megölt egy városi őrt -3 
Visszaeső -1 / bűntény 
Büntetett előélet -1 
Kitiltották a városból -2 
Bírák megvesztegetése +1 per 100AT (max +5) 
Bírák hangulata 1D6-4 
 
 
Bűn 
Tiltott belépés a városba 0 
Kereskedelem engedély nélkül 0 
Részeg 0 
Engedelmeskedik az őrségnek 0 
Vesztegetés -1 
Adósság fizetésének elmulasztása -1 
Rendbontás -1 
Verekedés -1 
Illegális istentisztelet -2 
Kis lopás -2 
Zaklatás -2 
Orgazdaság -2 
Lopás -3 
Kisebb gyújtogatás -3 
Szervezése illegális istentisztelet -3 
Rablás -3 
Adócsalás -3 
Nagy lopás -4 
Emberrablás -4 
Gyújtogatás -4 
Rablószervezet -4 
Zsarolás -4 
Gyilkosság -5 

Az alábbi táblázatok alapján ki lehet számolni a végső 
döntést. Ha a bírák döntöttek, visszahívatják a foglyot, 
hogy tudassák vele az ítéletet. 
 
Eredmény Döntés 
>5 Halál 
6 Csonkítás 
7 Kínzás 
8 Korbácsolás 
9 Börtön (x5 időtartam) 
10 Börtön (x3 időtartam) 
11 Börtön (x2 időtartam) 
12 Rabszolgasor 
13 Közmunka 
14 Megbélyegzés 
15 Kaloda (2D6 nap) 
16 Kaloda (1D6 nap) 
17 Bírság (szociális helyzet x 100 AT) 
18 Bírság (szociális helyzet x 1D6 AT) 
19 Száműzetés Feketehomok Kikötőből 
20 Felmentés 
21 Felmentés 
22 Az ügy elutasítva – nincs nyilvántartás 
23 Az ügy elutasítva – nincs nyilvántartás 
24+ Felmentés 
 
 
Ha a foglyot halálra ítélik,  akkor a pontos kivégzést  az 
alábbi táblázatból lehet meghatározni 2D6 kocka 
dobással. Az ítélet végrehajtást a Hóhérok Terén végzik 
(E1). A darabolásból leeső testrészeket a város főbb 
pontjain tűzik ki. 
 
 
Eredmény Kivégzési mód 
2 Lóval széttépetni 
3 Fullasztás 
4 Karóba húzás 
5 Katapulttal kilőni 
6 Fejezés bárddal 
7 Vízbe fullasztás 
8 Máglyahalál 
9 Akasztás 
10 Veremharc 
11 Felnégyelés 
12 Levélvadak fölé lógatás 
 
 
A foglyot, ha megcsonkítják, el kell dönteni, melyik 
testrészét fogják levágni. Ezt általában nyilvánosság 
előtt teszik. A lista a levágandó részekről a következő: 
 
 
Érték Csonkolás 
1 Ujj 
2 Kéz 
3 Kar 
4 Orr 
5 Fül 
6 Szem 
 
  



A fogoly, aki megkínoztak véglegesen veszít 
1 ÜGYESSÉG és 1D3 ÉLETERŐ pontot. 
 
A korbácsolás hatására maradandóan veszít
1. ÉLETERŐ pontot. 
 
Az a szó, hogy „börtönbe vele” azt 
eredményezi, hogy a foglyot egy cellába 
zárják be a palota alatti börtönbe. Hogy 
mennyi időre, azt az alábbi táblázatból kell 
meghatározni. (ez kell felszorozni a mási
táblázat eredményével). A tömlöcből 
megszökni szinte lehetetlen. 
 
Eredmény Bebörtönzés ideje 
2 Egy nap 
3 Egy hét 
4 Két hét 
5 Egy hónap 
6 Hat hónap 
7 Egy év 
8 Két év 
9 Három év 
10 Öt év 
11 Tíz év 
12 Húsz év 
 
Az elítélt foglyot eladják rabszolgának 4D6 
évre. Az egyetlen menekülési út idő előtt, ha 
a bűntársai megvásárolják a szabadságát.
 
A közmunkára ítélt fogoly kénytelen lesz a 
városban dolgozni, csak a megélhetését 
fizetik. Ennek az időtartalma 1D6 év. 
Bizonyosan nehéz fizikai munkát kell majd 
végezni, és eközben össze lesznek láncolva 
másokkal. 
 
A fogoly egy elhelyezett kalodában fog eltölteni 2D6 
napot a Piactéren (N3), eközben rothadt gyümölccsel 
dobálják, és az elemeknek is ki van téve. Vizet kap csak.
 
A foglyot bírságra kötelezik, amit vagy kifizet
mehet a börtönbe, addig, míg nem képes a bíróság által 
kirótt összeget. 
 
Mindenkit, akit kitiltanak a városból, megfosztják 
minden javától, csak a ruhái maradnak meg, és adnak 
neki 1D6 AT-t. Ez után az egyik főkapun kitessékelik. 
Minden kapuban álló őr kap egy leírást a személyről, és 
ha visszamerészkedne, akkor azonnal letartóztatják.
 
Ha az ítélet felmentéssel végződik, akkor ejtenek 
minden vádat, és kárpótlásként a szociális helyzet x 
10AT adnak. 
 
Bár lehet fellebbezni az ítélet ellen, ez magában 
hogy az újbóli tárgyalás Azzur palotájában lesz. Ezt a 
lépést, csak a legreménytelenebbek, és a 
legpénzesebbek lépik meg. 
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véglegesen veszít 
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Az a szó, hogy „börtönbe vele” azt 
eredményezi, hogy a foglyot egy cellába 
zárják be a palota alatti börtönbe. Hogy 
mennyi időre, azt az alábbi táblázatból kell 
meghatározni. (ez kell felszorozni a másik 
táblázat eredményével). A tömlöcből 

Az elítélt foglyot eladják rabszolgának 4D6 
e. Az egyetlen menekülési út idő előtt, ha 
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A közmunkára ítélt fogoly kénytelen lesz a 
városban dolgozni, csak a megélhetését 
fizetik. Ennek az időtartalma 1D6 év. 
Bizonyosan nehéz fizikai munkát kell majd 

és eközben össze lesznek láncolva 

A fogoly egy elhelyezett kalodában fog eltölteni 2D6 
napot a Piactéren (N3), eközben rothadt gyümölccsel 
dobálják, és az elemeknek is ki van téve. Vizet kap csak. 

, amit vagy kifizet, vagy 
mehet a börtönbe, addig, míg nem képes a bíróság által 

Mindenkit, akit kitiltanak a városból, megfosztják 
minden javától, csak a ruhái maradnak meg, és adnak 

t. Ez után az egyik főkapun kitessékelik. 
őr kap egy leírást a személyről, és 

ha visszamerészkedne, akkor azonnal letartóztatják. 

Ha az ítélet felmentéssel végződik, akkor ejtenek 
minden vádat, és kárpótlásként a szociális helyzet x 

Bár lehet fellebbezni az ítélet ellen, ez magában foglalja, 
hogy az újbóli tárgyalás Azzur palotájában lesz. Ezt a 
lépést, csak a legreménytelenebbek, és a 

 
 

Vallás és Templom
 
Az összes templom Feketehomok Kikötőben a 
Templom Negyedben található. Több információt 
találsz majd az adott fejezetben. Vannak azonban 
szentélyek és nem hivatalos templomok, a Titánon 
ismert minden istenségnek. Ezek általában egy szoba, 
vagy egy emelet, esetleg egy egész épület
magukba. Egy kis oltár, vagy egy t
építve ezeken a helyeken
városrészeken találhatóak
olyan is, hogy ellenséges papok laknak egy épületben, 
egymás tudta nélkül. 
 
Ha kapcsolatba kíván
szentéllyel és azok pap
kapcsolatrendszer, és néhány alapos vizsgálat
bizonyítékot adni az odaadásukról. Természetesen a 
meg szokott Isteneket templomai
térni, és áldozni nekik. 
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Vallás és Templom 

Az összes templom Feketehomok Kikötőben a 
Templom Negyedben található. Több információt 

az adott fejezetben. Vannak azonban 
szentélyek és nem hivatalos templomok, a Titánon 
ismert minden istenségnek. Ezek általában egy szoba, 
vagy egy emelet, esetleg egy egész épület foglalnak 

. Egy kis oltár, vagy egy teljes szentély van 
a helyeken. Sokszor eldugott 

találhatóak a szentélyek. Előfordulhat 
ellenséges papok laknak egy épületben, 

Ha kapcsolatba kívánnak lépni a Hősök egy ilyen 
papjaival, általában szükség lesz jó 

, és néhány alapos vizsgálaton átesve, 
az odaadásukról. Természetesen a 

Isteneket templomaiba bármikor be lehet 
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Feketehomok Kikötőben a következő fő Isteneket 
imádják a vihar, és a tenger. Őhozzájuk imádkoznak 
kalózok, halászok, és a hajósok. A helyi polgárok csak 
akkor  térnek  be  a  templomokba,  ha  ünnepnap van, 
vagy útra kelnek valamerre a tengeren. 
 

Ünnepségek 
 
Sok utcának, vagy negyednek vannak saját 
ünnepnapjai, különböző évszakokban. A 
legforgalmasabb ünnepségek terén, a Templom 
Negyed, ahol hetente akár több is lehet. Újévkor 
viszont, az egész város ünnepel, vad ivászat, harc, 
tivornya, és sporteseményeket rendeznek ekkor. Ez 
valójában nem különbözik többnyire a többi nap
csak annyival, hogy hangosabban és szabadabban 
mulatozik mindenki. Azzur Nagyúr egy pár éve maga 
is  megünnepelte  az  újévet,  úgy,  hogy  a  város  néhány  
gazdag polgárának vagyonát elkoboztatta, és odaadta 
egy pár kiválasztott szegénynek. Ez természetesen 
egy jogi rendelet volt, amivel kedvezni akart a 
szegényebb polgároknak, és nem jelenti azt, hogy az 
újgazdagok minden egyes újévi mulatozáskór 
veszélyben lennének! 
 
 
 

Feketehomok Kikötő Szervezetei
 
Az élet igen kemény Feketehomok Kikötőben, főleg 
akkor, ha egyedül van az ember. Ez az oka annak, hogy 
legtöbb polgár csatlakozik, valamelyik szervezethet. 
Céhek, bandák, és még az ősi nemesi családok kínálnak, 
egy bizonyos összeg fejébe védelmet, és támogatást. Sok 
ilyen szervezet rendelkezik politikai befolyással, és ez 
által könnyedén képes segíteni tagjain. 
 
Egyes szervezetek, mint például a nemesi családok közé 
nem lehet csak úgy csatlakozni. Kizárólag, születéssel, 
és házassággal lehetséges. A bandáknál, és a városi 
őrségnél már más a helyzet. A felvételizőnek különleges 
vizsgán kell átesni, amibe beletartozik az előélete és a 
hírneve is. A legtöbb céh, főleg a kereskedelmi 
vonatkozású egy egyszerű alkalmassági vizsgával 
teszteli a tagságra jelentkezőket, sokat segít, egy jó 
ajánló a tagok közül, hogy felvételt nyerjen. 
 
Általában a céhbe való belépéskor fizetni kell egy 
nagyobb díjat. Ez a csatlakozási díj. Ez után a 
jövedelmének a 10% be kell beszolgáltatnia. Bármely 
tag, akit csaláson kapnak az céhvel szemben, kemény 
büntetésre számíthat. Ez nagyon gyakran a 

Feketehomok Kikötőben a következő fő Isteneket 
r, és a tenger. Őhozzájuk imádkoznak 

hajósok. A helyi polgárok csak 
ünnepnap van, 

Sok utcának, vagy negyednek vannak saját 
évszakokban. A 

legforgalmasabb ünnepségek terén, a Templom 
Negyed, ahol hetente akár több is lehet. Újévkor 
viszont, az egész város ünnepel, vad ivászat, harc, 
tivornya, és sporteseményeket rendeznek ekkor. Ez 
valójában nem különbözik többnyire a többi naptól, 
csak annyival, hogy hangosabban és szabadabban 
mulatozik mindenki. Azzur Nagyúr egy pár éve maga 
is  megünnepelte  az  újévet,  úgy,  hogy  a  város  néhány  
gazdag polgárának vagyonát elkoboztatta, és odaadta 
egy pár kiválasztott szegénynek. Ez természetesen csak 
egy jogi rendelet volt, amivel kedvezni akart a 
szegényebb polgároknak, és nem jelenti azt, hogy az 
újgazdagok minden egyes újévi mulatozáskór 

Szervezetei 

Az élet igen kemény Feketehomok Kikötőben, főleg 
kor, ha egyedül van az ember. Ez az oka annak, hogy 

legtöbb polgár csatlakozik, valamelyik szervezethet. 
Céhek, bandák, és még az ősi nemesi családok kínálnak, 
egy bizonyos összeg fejébe védelmet, és támogatást. Sok 

folyással, és ez 

Egyes szervezetek, mint például a nemesi családok közé 
nem lehet csak úgy csatlakozni. Kizárólag, születéssel, 
és házassággal lehetséges. A bandáknál, és a városi 

telizőnek különleges 
vizsgán kell átesni, amibe beletartozik az előélete és a 
hírneve is. A legtöbb céh, főleg a kereskedelmi 
vonatkozású egy egyszerű alkalmassági vizsgával 
teszteli a tagságra jelentkezőket, sokat segít, egy jó 

Általában a céhbe való belépéskor fizetni kell egy 
nagyobb díjat. Ez a csatlakozási díj. Ez után a 
jövedelmének a 10% be kell beszolgáltatnia. Bármely 
tag, akit csaláson kapnak az céhvel szemben, kemény 

yakran a 

kereskedelmi jog megvonásával jár, kitiltással, és soha 
többé nem léphet vissza a megkárosított céhbe.
A szervezet leírása mellett megtalálható annak a 
fejletségi foka. (Ennek megállapítására a Hősök 
Kézikönyvében találhatóak a szabályok)
 
A fő céheket az alábbi felsorolásban ismertetjük. 
Ezeknek a szervezetek jelentős befolyással bírnak Azzur 
Nagyúrnál, és fontos szerepet játszanak a város 
irányításában. 
 

Tolvajok Céhe 
12. fokozatú Szervezet 
A Tolvajok Céhe a legnagyobb, és a legerősebb Céh 
Feketehomok Kikötőben. Illik is a város nevéhez, mint a 
„Tolvajok Városa”. Ez a céh a legrégebb. Alapítása, a 
kezdetek kezdetére tehető. Több száz taggal 
rendelkeznek. 
 
A tagok többségét még fiatalon toborozzák be, ezek 
zsebtolvajok, és piti bűnözők. Hogy dolgozni tudjanak, 
10% a zsákmányból be kell fizetniük a „céhbe”. Azok, 
akik jól „dolgoznak”, és 
nyernek, és véresküt kell tenniük, ezzel egy életre 
tagokká válnak.  

Néhány év elteltével, mint 
gyakornokként töltenek el 
a tolvajok, át kell esniük 
egy sor kimerítő vizsgán, 
és teszten. Ha ezt sikeresen 
végrehajtják, akkor 
onnantól lesznek teljes 
jogú 
tolvaj mellett folytathatják 
a  tanulást.  Egy  éven  

keresztül folyamatosan 6 hetente ismételten vizsgákat 
kell  tenniük,  amik  egyre  nehezebbé  válnak.  Ami  a  
legvégén egy igazán kiemelkedően nehéz lopással 
végződik. Ez a mestervizsgájuk. It
kell ellopni, hogyan, és azt is, hogy mikor. Ezt a 
próbatételt csak kevesen élik túl. Az arány egy a 
négyhez, ez azt jelenti, hogy csak a legjobbak, és a 
legerősebbek élik túl. (vagy csak hihetetlen 
szerencsések!) 
 
A  céh  képzett  tolvajokat is felvesz, akik a városba 
költöznek. Őnekik szintén felvételi vizsgát kell tenniük, 
hogy bebizonyítsák rátermettségüket. Az olyanok, akik 
visszautasítják, vagy nem hajlandóak csatlakozni a 
céhhez, kiemelt figyelemmel kísérik ténykedésüket. 
Közülük nagyon sokan ezt a döntésüket gyorsan meg is 
megbánják. 
 
Ha  egyszer  egy  tolvaj  teljes  jogú  taggá  lép  elő,  csak  
abban az esetben léptethető elő, ha megöli a közvetlen 
felettesét. Természetesen ez egy nagyon veszélyes 
foglakozás, magas rangú tolvajok évekig el
halált, beosztottaik jó irányításával. Öt mester tolvaj 
osztotta fel maga között a várost, mindegyik 
rendelkezik a saját vezérkarral, azok hadnagyival, és 
rendes tagokkal. Jelenlegi tagok:
 

kereskedelmi jog megvonásával jár, kitiltással, és soha 
többé nem léphet vissza a megkárosított céhbe. 
A szervezet leírása mellett megtalálható annak a 
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Rannik 
Rannik Fasthand legismertebb emberek egyike 
Feketehomok Kikötőben. Minden évben ünnepséget 
tart a Hurok Negyedben a születésnapja lakalmával. 
A K.u. 250-ben a Vetés havának 27. napján született. 
Ezen a napon étellel, itallal, és zenével szórakoztatja 
a  népeket.  Köztudott,  hogy  ez  a  Tolvaj  Mester  
nagyon  fukar  a  pénzzel.  Az  ünnepség  csak  egy  
látszólagos ajándék a Hurok lakóinak, akik ezen az 
éjszakán igen jól szórakoznak. Természetesen maga 
az  ünnepség,  csak  egy  elterelő hadművelet  hogy  a  
gazdag résztvevőket így szabadítsák meg 
értékeiktől. Sok megkárosítottat zavar az, hogy ilyen 
egyszerűen, és csúnyán meglopták, így inkább 
csendben marad, amit azt eredményez, hogy mindig 
van friss áldozat. 
 
Rókaszerű 
Ő a Tolvaj Mester egyik legrégebb óta hivatalban 
lévő tagja, 70 éves. Ellentétben a többi mesterrel ő 
már nem aktív, inkább csak a csatlósok irányításával 
foglalkozik. Rókaszerű kiterjedt, és hűséges 
kapcsolatrendszert építet ki maga köré. Beépített 
kémei, és kitűnő szakértői vannak, velük könnyen 
hoz döntéseket az akciókról. Azt mondják 
Rókaszerű egy hallgatag ember, aki befolyással bír a 
többi vezetőre is. Így a pozíciója minden honnan 
védve van. 
 
Vasököl 
Ezt a Tolvaj Mester azért hívják így, mert a bal keze 
helyén egy mechanikus kéz található. Specialitása a 
csapdák hatástalanítása és a lopakodás. Ő felelős 
néhány igazán nehéz és különleges rablásért. 
Karrierje kezdetén egyszer betört egy igen neves és 
erős varázslóhoz. Egy csapda hatástalanításakor itt 
vesztette el a bal kezét. Később ugyanez a varázsló 
volt az, aki elkészítette neki a mágikus mechanikus 
kezet. Sokkal erősebbé, és fürgébbé vált így a keze. 
Ezen  kívül  ellen  áll  a  pengéknek,  mérgeknek,  és  a  
tűznek. Vaskezű egyébként egy teljesen hétköznapi 
középkorú ember, az öltözködése is teljesen átlagos. 
Kezén mindig egy pár finom fekete kesztyűt visel, 
ez az egyetlen megkülönböztető jegye. Csak akkor 
veszi, le mikor dolgozik. 
 
Hosszú Ujjú Werik 
Werik a legfiatalabb a Tolvajok Mesterei között. 
Egyre  inkább  előtérbe  kerül,  az  évek  folyamán  ő 
maga és elképzelései. Werik egy félork, tehetséges 
zsebtolvaj, az erőszak, a terror, és a lopakodás 
mester. Werik követőkre lelt a goblinok körében, 
sok félork, sötét elf, és más gonosz teremtmény 
csatlakozott hozzá. Kevésbé veszi figyelembe az céh 
kivételes felvételi vizsgarendszerét, nem úgy, mint a 
többi Tolvaj Mester. Werik megölte elődjét, majd 
miután a többi Mester Tolvaj elismerte, 
indítványozta a felvételi rendszer könnyítését, hogy 
ne tartson évekig egy-egy tolvajnak a belépés. 

 

Danetyr a Tüske 
Ez a Tolvaj Mester olyan mint egy macska, 
szakértője a falra mászásnak, a betörésnek, és a 
csendben mozgásnak. Mindig makulátlan fekete 
ruhában jár, amit vékony pengéjű hegyes késekkel 
díszít. (innen kapta a becenevét). Danetry kerüli a 
konfliktust, ez helyett inkább lopakodást, és 
ravaszságát használja. A Bérgyilkosok Céhe 
felvételijéből vett át elemeket Danetry, amivel 
vizsgáztatja az újonc tagokat. Az suttogják a 
városban, hogy ő az egyik Mester a Bérgyilkos 
céhben. 

 
Az öt Tolvaj Mester felett áll három Tolvaj 
Nagymesternek. Csak neki tartoznak 
engedelmességgel. Ők hárman mind igen tapasztalt 
tolvajok, akik sok-sok éven keresztül túléltek a 
városban. A Tolvaj Nagymesterek felelősek a céh napi 
irányításáért, mindegyikőjük saját személyzettel, és 
csatlósokkal rendelkezik. A három Nagymester 
kilétéről az átlag városi polgár nem is tud. A legtöbben 
az öt Tolvaj Mestert tartják a céh vezetőinek. 

 
Quallnar Valik 
Ez a kiváló tolvaj valójában egy igen képzett 
varázsló, aki a lopakodás, láthatatlanság, és más 
észrevétlen mozgás specialistája. Quallnar kevésbé 
érdeklik a hatalom, és a vagyon, jobban érdeklődik a 
mágia iránt. Öregkorára letelepedett, és csak a rutin 
adminisztrációnak, és a tolvajlás mágiának a 
fejlesztésének szenteli az idejét. Megvan a saját kis 
magán személyzete a tolvaj-varázslónak, őket küldi 
parancsaival, és utasításaival a Tolvaj Mesterekhez, 
és más előkelőségekhez. 
 
Holnir Valentis 
Ő Valentis Báró az utolsó uralkodó törvénytelen 
féltestvére.  Holnir,  Azzur  Nagyúr  mellé  ált,  azon  a  
bizonyos  napon,  mikor  átvette  a  város  feletti  
uralmat. Bár soha nem állt legendás tolvaj hírében A 
Nagyúr védő szárnyai alatt megkapta, a 
legmagasabb pozíciót, ahol bizonyíthatja 
rendületlen hűségét. Holnir felelős a Céh 
kapcsolataiért a várossal, és más céhekkel. Régi 
vágású, és szereti a luxus életvitelt, már több éve, 
hogy nem gyakorolta hivatását. 
 
Tűzkezű Strennar 
Strennar  egy  tolvaj,  és  kalóz,  arról  híres,  hogy  
ellopott egy hadihajó egy katonai kikötőből, úgy 
hogy annak hiányát, csak reggel vették észre. 
Strennar a legaktívabb a Tolvaj Nagymesterek 
között, folyamatosan portyázik a tengereken a 
„Megnyúzott Sólyom” fedélzetén, és még mindig 
megtámad, kirabol hajókat. Általában a kalózkodást, 
és a céh üzleti tevékenységeit felügyeli, még azokat 
is, amikre a város falain kívül kerül sor. Strennar 
egy magas nap barnított fekete hajú nő. Az arcát 
számos heg borítja. 

 
  



44 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

Létezik egy vezér, maga a Nagymesterek vezetője, 
akinek a létéről, a polgárok (sőt a tolvajok többsége) 
nem  is  tudnak.  Ő a  Bábjátékos  a fő vezető. Személyét 
csakis kizárólag a három Nagymester ismeri.
Azzur Nagyúr sem tudja kicsoda ő valójában.
 

Bábjátékos 
Senki sem ismeri ennek a személynek a kilétét, így 
nem tudják róla valójában, hogy kicsoda. Kizárólag 
a három Nagymester. Az a hír járja, hogy egy nő, és 
teljesen mással foglalkozik, mint amihez a legjobban 
ért. A környezetében mindenki rá gondolna utoljára, 
ha a Bábjátékost keresné. Akárki is legyen ő egy 
legendás tolvaj, olyan tetteket hajtott végre, amiről 
mások csak álmodni mernek a városban. 

 
A céh jó kapcsolatot ápol az uralkodóval és a várossal, 
ez  köszönhető a  gyakori és jelentős összegű 
adományoknak, amit a város kasszájába fizetnek be. 
Ennek fejében szabadon dolgozhatnak. Egy épület 
viszont kivétel képez, az pedig Azzur Nagyúr palotája. 
Minden tolvaj őrült, aki megpróbál behatolni a palotába 
és kirabolni Azzur Nagyurat.  A  céh  megvon  az  ilyen  
renitensektől minden védelmet, és valószínű, hogy 
többé nem látja senki élve. 
 
A központi ház valójába nyolc különálló épületből áll, 
legtöbb a Hurok Negyedben található. Mindegyik 
épület más vállalkozást takar (külső szemlélőnek), vagy 
egy elhagyatott, és nem használt ház. Sokhoz tartozik 
egy titkos bejárat a csatornából a tetőn, vagy magában 
bent a házban. Ezekben az épületekben találkoznak 
egymással a tolvajok, gyakorta itt is élnek. Itt tárolják a 
lopott árut sőt értékesítik innen azt. Csak a céh tagjai és 
vezetőik ismerik ezeket az épületeket. A Mesterek 
pedig az összes épület pontos helyét tudják, legyen az 
búvóhely, központ, titkos raktár. 
 
 

 
 

Bérgyilkosok Céhe 
6. fokozató Szervezet 
Ez a titokzatos céh kapcsolatban áll a Tolvajok céhével
Tagjait legfőképpen onnan toborozza, az ígéretes (és 
veszélyes) tolvajok soraiból. Az újoncok nem csak 
tolvaj céhből, hanem a városi őrség tagjaiból is 
kikerülnek. Azok, akik csatlakoznak a bérgyilkosokhoz 
titoktartást fogadnak, így a Tolvajok Céhén belül sem 
ismerik őket. Szabadon képesek használni a tolvajok 
épületeit.  Nem  tudni  ki  jön  ki,  és  ki  megy  be.  Vannak  
pletykák, hogy több bejárattal rendelkeznek ezek az 
épületek, és összeköttetésben állnak a romokkal. A 
bérgyilkosok céh mindegyik tagja egy másik céh tagja, 
ezzel fenntartva a látszatot, és a titoktartást.
felvételizni kívánó személy első lépésként jelentkezik a 
tolvaj céhhez, kapcsolatai révén. Majd megkeresik, ha 
jó, és felajánlják neki a lehetőséget. Ha ezt elfogadja, 
akkor azonnal munkába is állhat. A munkaadó soha 
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Mester irányítja, akiknek nincsen nevük. Csak úgy 
emlegetik őket, hogy „1”,”2”… stb. Ha megüresedik 
egy hely, akkor az utódlásban a Mesterek döntenek 
egymás közt. Még Azzur Nagyúr sem ismeri a négyek 
kilétét. 
 

Koldusok Céhe 
8 fokozató Szervezet 
Ez az egyetlen céh a városban, amely nem rendelkezik 
központi házzal. Jelenlegi vezetőjük a Nagymester (A 
Koldus Nagyúr) az egyetlen olyan koldus, akinek van 
állandó tartózkodási helye. Ez legtöbbször egy rozoga 
épület, vagy egy elhagyatott raktár. A koldusok 
folyamatosan járják a várost, ebbe sok energiát 
fektetnek, így mindent látnak, és hallanak. A tagok 
fellelhetőek minden utcában, és minden kapualjba. 
Egymásnak adják  át  az  információt  a  céh  tagjai.  Ha  
megtudnak valamit, akkor értesítik a Tolvajok Céhét, 
vagy Azzur Nagyurat. Bizonyos esetben mindkettőt. A 
két hatalom szeme és füle. A városiak szemé
turkálnak, folyamatosan koldulnak, élelemér, sörért, 
pénzért, a napi megélhetésért. A jelenlegi Koldus 
Mester egy féllábú testes ember, név szerint Serxus. Ő 
mindig a palota kapujában koldul. Bár úgy tűnhet, hogy 
csak egy koszos koldus, és egyedül van, folyamatosan 
vigyáz rá pár veterán koldus, tolvaj vagy bérgyilko
 

 
Számos más céhvel ellentétben, azokat is beleértve, 
amiket már eddig ismertettünk, ők nem rendelkeznek 
semmiféle politikai hatalommal, és pénzügyi háttérrel. 
Ezzel ellentétben tagjainak mindig képesek egy kis 
segítséget szerezni. 
 

Művészek, és Koméd
8. fokozatú Szervezet 
A céh főépülete a Kert Negyedben található, tarka és 
vidám megjelenésű. A szervezet képviseli a 
szórakoztató iparban működőket, művészeket, írókat, 
énekeseket, zenészeket, táncosokat, és akrobatákat. A 
céh más díjazási rendszerrel működik, mint a többi 
szervezet. Egy egyszeri belépési díj 20AT befizetésével 
tag  lehet  bárki.  Ez  után  hetente  kell  5AT  fizetni.  Sok  
mutatványos az helyett, hogy fizetne, ingyen lép fel a 
céh központján, ezzel törlesztve, és így fenntartva az 
épület  működését.  Ezen  kívül  a  központ  másnak  is  
otthont ad, mint zenei könyvtár, történelem és egyéb 
szórakoztató anyagok, és kiegészítők. Jó pár gyakorló 
szobával is rendelkezik. Ennek eredménye, hogy a 
szomszédság félig, vagy teljesen süketté váltak. A 
Komédiások Mester Deri Xian egy híres énekes, akit 
egész nyugat Allansia ismer. Varázslatos hangja, és 
dalai vannak. 
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más közt. Még Azzur Nagyúr sem ismeri a négyek 

Ez az egyetlen céh a városban, amely nem rendelkezik 
központi házzal. Jelenlegi vezetőjük a Nagymester (A 
Koldus Nagyúr) az egyetlen olyan koldus, akinek van 

ó tartózkodási helye. Ez legtöbbször egy rozoga 
épület, vagy egy elhagyatott raktár. A koldusok 
folyamatosan járják a várost, ebbe sok energiát 
fektetnek, így mindent látnak, és hallanak. A tagok 
fellelhetőek minden utcában, és minden kapualjba. 

adják  át  az  információt  a  céh  tagjai.  Ha  
megtudnak valamit, akkor értesítik a Tolvajok Céhét, 
vagy Azzur Nagyurat. Bizonyos esetben mindkettőt. A 
két hatalom szeme és füle. A városiak szemétében 
turkálnak, folyamatosan koldulnak, élelemér, sörért, 

a napi megélhetésért. A jelenlegi Koldus 
Mester egy féllábú testes ember, név szerint Serxus. Ő 
mindig a palota kapujában koldul. Bár úgy tűnhet, hogy 
csak egy koszos koldus, és egyedül van, folyamatosan 
vigyáz rá pár veterán koldus, tolvaj vagy bérgyilkos. 

 

Számos más céhvel ellentétben, azokat is beleértve, 
amiket már eddig ismertettünk, ők nem rendelkeznek 
semmiféle politikai hatalommal, és pénzügyi háttérrel. 
Ezzel ellentétben tagjainak mindig képesek egy kis 

Művészek, és Komédiások Céhe 

A céh főépülete a Kert Negyedben található, tarka és 
vidám megjelenésű. A szervezet képviseli a 
szórakoztató iparban működőket, művészeket, írókat, 
énekeseket, zenészeket, táncosokat, és akrobatákat. A 

szerrel működik, mint a többi 
. Egy egyszeri belépési díj 20AT befizetésével 

tag  lehet  bárki.  Ez  után  hetente  kell  5AT  fizetni.  Sok  
az helyett, hogy fizetne, ingyen lép fel a 

céh központján, ezzel törlesztve, és így fenntartva az 
t  működését.  Ezen  kívül  a  központ  másnak  is  

otthont ad, mint zenei könyvtár, történelem és egyéb 
szórakoztató anyagok, és kiegészítők. Jó pár gyakorló 
szobával is rendelkezik. Ennek eredménye, hogy a 
szomszédság félig, vagy teljesen süketté váltak. A 

iások Mester Deri Xian egy híres énekes, akit 
egész nyugat Allansia ismer. Varázslatos hangja, és 

  



Ügyvédek Szövetsége 
4. fokozatú Szervezet 
Az ügyvédi szövetség felett Azzur Nagyúr vette át a 
hatalmat, hogy kihasználja a gyakori nagyon össze
és néha bizarr törvények betartatását. Így tájékoztatva 
folyamatosan a tagokat napi rendszerességgel. 
Népszerűtlen a szövetség és tagjai a polgárok körében. 
Viszont nagyon a kereslet irántuk, a letartóztatottak, és 
a  városi  őrök  körében.  Egy  jó  ügyvé
különbséget élet, és halál között. Székházuk a Templom 
Negyedben található közel a városi bírósághoz. A 
felbérelt ügyvéd a díjazásának, a nagyságának 
mértékében körbejárja az ügyet, és kérdezősködik. Az 
Ügyvédek Mestere jelenleg gróf Orol R
arisztokrata, jó családből származik, és kiterjedt jogi 
ismerettel rendelkezik. A grófot magát is fel lehet 
bérelni, a tiszteletdíja 100AT, feladatonként. Ez a túlzó 
díj viszont esélyt jelenthet a menekülésre
ha fogoly tényleg elkövette a bűntettet. A 
tárgyalásra kerül a sor, akkor hírnevére való 
tekintettel+2 adhat a dobáshoz. Jogi képzettsége 6
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Az ügyvédi szövetség felett Azzur Nagyúr vette át a 
hatalmat, hogy kihasználja a gyakori nagyon összetett, 
és néha bizarr törvények betartatását. Így tájékoztatva 
folyamatosan a tagokat napi rendszerességgel. 
Népszerűtlen a szövetség és tagjai a polgárok körében. 
Viszont nagyon a kereslet irántuk, a letartóztatottak, és 
a  városi  őrök  körében.  Egy  jó  ügyvéd jelentheti a 
különbséget élet, és halál között. Székházuk a Templom 
Negyedben található közel a városi bírósághoz. A 
felbérelt ügyvéd a díjazásának, a nagyságának 

kérdezősködik. Az 
dek Mestere jelenleg gróf Orol Rembert, egy 

arisztokrata, jó családből származik, és kiterjedt jogi 
ismerettel rendelkezik. A grófot magát is fel lehet 
bérelni, a tiszteletdíja 100AT, feladatonként. Ez a túlzó 

a menekülésre, még akkor is 
. A bíróságon, ha 

, akkor hírnevére való 
tekintettel+2 adhat a dobáshoz. Jogi képzettsége 6-os. 

Tengerészek Céhe
10. fokozatú Szervezet 
A szervezet székháza a Kikötő Negyedbe található, ami 
magában foglal irodákat,
azoknak van fenntartva, akik szeretnék elkerülni a 
városi kocsmákat és fogadókat a negyedben. Matrózok, 
kalózok, és kapitányok egyaránt tagjai ennek a céhnek, 
mondhatni a legnagyobb létszámú szervezet a 
városban. A céh kevés polit
tagjai többségben mindig a tengeren tartózkodnak, 
egyidőben! A Tengerészek Mestere Hangos
a tapasztalt tengerész izmos
lerészegedik, akkor ingerülté
 
Ez egy tökéletes hely,
kapitánnyal, és legénységgel felbéreljen. A munka 
természetesen nem számít, szinte mindent elvégeznek. 
Természetesen a „jó hírű” kapitány kiléte valójában 
attól függ, hogy a jegyzőnél mekkora csúszópénzt fizet 
az ember. 

Zsoldosok Céhe 
8. fokozatú Szervezet 

Hosszú múltra tekint vissza ez a 
céh (fegyveres férfira mindig is 
szükség volt Feketehomok 
Kikötőben)
bizonyos dolgokban nem ért egyet 
a nálánál sokkal fiatalabb 
Kalandozók céhével. Ez a szervezet 
tartja ma
szervezetnek a városban. Már 
régóta benyújtottak egy tagok által 
aláírt indítványt Azzur Nagyúrnak, 
hogy csatolja hozzájuk a 
Kalandozók Céhét. A tényleges 
kalandozók, akik hősként 
cselekedtek, és nemesek voltak, 
azok a Kalandozók
választották, míg a megbízhatatlan 
pénzéhesek a Zsoldosok Céhét. A 
megbízó így két külön céh közül 
választhat. A Kalandozóké igen 
széles körű képzetséggel, és magas 
árral rendelkeznek. Míg a 
Zsoldosok szervezeténél a pénzért 
parancsot teljesítő kato
vagy egy egész hadsereget lehet 
bérbe venni. A Zsoldosok sokkal 
olcsóbbak, mint a kalandozók
hűségük a megbízó pénzétől függ. 
A Zsoldosok Mestere egy őszülő 
sebhelyes veterán, Calon Straga. 
Bármennyire is utálja a Kalandozók 
Céhét, de sokszo
számukra zsoldosokat. Az üzlet, az 
üzlet. Az a szóbeszéd járja, hogy 
Carlonak tekintélyes összeget 
fizetett Azzur Nagyúr, hogy 
mindig legyen
utánpótlása a városi őrségbe.
 

KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT A SZEREPJÁTÉK 45 

Tengerészek Céhe 

A szervezet székháza a Kikötő Negyedbe található, ami 
magában foglal irodákat, és  kiadó  szobákat  is.  Ez  
azoknak van fenntartva, akik szeretnék elkerülni a 
városi kocsmákat és fogadókat a negyedben. Matrózok, 
kalózok, és kapitányok egyaránt tagjai ennek a céhnek, 
mondhatni a legnagyobb létszámú szervezet a 
városban. A céh kevés politikai befolyással bír, mert 
tagjai többségben mindig a tengeren tartózkodnak, 
egyidőben! A Tengerészek Mestere Hangos Veliam. Ez 
a tapasztalt tengerész izmos,  erős,  és  tetovált.  Ha  

ingerülté, és agresszívvé válik. 

Ez egy tökéletes hely, ha  valaki  egy  jó  hírű hajót,  
kapitánnyal, és legénységgel felbéreljen. A munka 
természetesen nem számít, szinte mindent elvégeznek. 
Természetesen a „jó hírű” kapitány kiléte valójában 
attól függ, hogy a jegyzőnél mekkora csúszópénzt fizet 

 

Hosszú múltra tekint vissza ez a 
céh (fegyveres férfira mindig is 
szükség volt Feketehomok 
Kikötőben). A Zsoldosok céhe 
bizonyos dolgokban nem ért egyet 
a nálánál sokkal fiatalabb 
Kalandozók céhével. Ez a szervezet 
tartja magát, az egyetlen fegyveres 
szervezetnek a városban. Már 
régóta benyújtottak egy tagok által 
aláírt indítványt Azzur Nagyúrnak, 
hogy csatolja hozzájuk a 
Kalandozók Céhét. A tényleges 
kalandozók, akik hősként 
cselekedtek, és nemesek voltak, 
azok a Kalandozók Céhét 
választották, míg a megbízhatatlan 
pénzéhesek a Zsoldosok Céhét. A 
megbízó így két külön céh közül 
választhat. A Kalandozóké igen 
széles körű képzetséggel, és magas 
árral rendelkeznek. Míg a 
Zsoldosok szervezeténél a pénzért 
parancsot teljesítő katonát, testőrt, 
vagy egy egész hadsereget lehet 
bérbe venni. A Zsoldosok sokkal 
olcsóbbak, mint a kalandozók, 
hűségük a megbízó pénzétől függ. 
A Zsoldosok Mestere egy őszülő 
sebhelyes veterán, Calon Straga. 
Bármennyire is utálja a Kalandozók 
Céhét, de sokszor  bérbe  ad  
számukra zsoldosokat. Az üzlet, az 
üzlet. Az a szóbeszéd járja, hogy 
Carlonak tekintélyes összeget 
fizetett Azzur Nagyúr, hogy 
mindig legyen megfelelő 
utánpótlása a városi őrségbe. 
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Kereskedők Céhe 
6. fokozatú Szervezet 
A cég egyesíti a kereskedőket, és a nagykereket
nagy központi épülettel rendelkeznek a Kereskedelmi 
Negyedben, ahol a legfőbb tagok is élnek. A szervezet 
megpróbálja megvédeni tagjait a tolvajoktól, kalózoktól, 
bérgyilkosoktól, és saját magától a Nagyúrtól is. A 
Kereskedők Mester Mercule Sharatan, egy lobbanékony 
személyiség. Nagy vagyonát fűszerkereskedelemből 
szedte össze, amit messzi vidékről, Arantisból szállított. 
Mindig nagy kalapot visel, amit egy nagy piros toll 
díszít, ruházata is mindig igen hivalkodó. Ez miatt 
könnyen kiemelkedik egy nagyobb tömegből.
erőfeszítései, hogy felszámolja a tolvajokat, és 
banditákat állandó konfliktushelyzetet teremt a hatalmi 
csoportok között. Az egyik ilyen a városi őrség. De nem 
úgy tűnik, hogy bármi hatása lenne ténykedéseinek.
 

 

Uzsorások Konzorciuma 
4. fokozatú Szervezet (anyagilag 8. fokozatú) 
Az Uzsorások Konzorciumának nagyon kevés tagja 
van. Mindig egy alacsony összeget tartanak csak a 
városon belül a felhalmozott pénzből. Jó ötlet, mert nem 
érdemes az összes pénzt egy helyen felhalmozni 
nem Feketehomok Kikötőben. Mindegyik tag gazdag, 
és diszkrét azokkal, akik kölcsönt kérnek, de csak azok 
kapnak, akiknek van hitelük, vagy bizonyítani tudják, 
hogy visszafizetik az összeget. A jó hírnevű polgárok 
könnyen jutnak akár nagyobb összeghez is hozzá, 
kedvező kamattal. A szegényebb polgárok is 
kaphatnak, igaz ők nem akkora összeget. A székház a 
Kert Negyedben található, és kiemelt védelmet élvez, 
mint minden uzsorás személye is egyben. De a rablás 
veszélye még így is fent áll. Jelenlegi állás szerint a 
Mester széke üres mert, a vezetőt Ezüstkezű Fulgan
ismeretlenek kegyetlenül meggyilkolták, és kirabolták 
páncélozott szekerét, miközben a céhközpontba tartott 
vacsorára. Még nem választottak új Mestert, de van már 
pár magas rangú jelölt. 
 
 

dőket, és a nagykereket. Egy 
nagy központi épülettel rendelkeznek a Kereskedelmi 

élnek. A szervezet 
megpróbálja megvédeni tagjait a tolvajoktól, kalózoktól, 
bérgyilkosoktól, és saját magától a Nagyúrtól is. A 

ester Mercule Sharatan, egy lobbanékony 
személyiség. Nagy vagyonát fűszerkereskedelemből 
szedte össze, amit messzi vidékről, Arantisból szállított. 
Mindig nagy kalapot visel, amit egy nagy piros toll 
díszít, ruházata is mindig igen hivalkodó. Ez miatt 

yen kiemelkedik egy nagyobb tömegből. Az 
erőfeszítései, hogy felszámolja a tolvajokat, és 
banditákat állandó konfliktushelyzetet teremt a hatalmi 
csoportok között. Az egyik ilyen a városi őrség. De nem 
úgy tűnik, hogy bármi hatása lenne ténykedéseinek. 

 

Az Uzsorások Konzorciumának nagyon kevés tagja 
Mindig egy alacsony összeget tartanak csak a 

városon belül a felhalmozott pénzből. Jó ötlet, mert nem 
n felhalmozni főleg 

Feketehomok Kikötőben. Mindegyik tag gazdag, 
és diszkrét azokkal, akik kölcsönt kérnek, de csak azok 
kapnak, akiknek van hitelük, vagy bizonyítani tudják, 
hogy visszafizetik az összeget. A jó hírnevű polgárok 

yobb összeghez is hozzá, 
kedvező kamattal. A szegényebb polgárok is 
kaphatnak, igaz ők nem akkora összeget. A székház a 
Kert Negyedben található, és kiemelt védelmet élvez, 
mint minden uzsorás személye is egyben. De a rablás 

elenlegi állás szerint a 
Mester széke üres mert, a vezetőt Ezüstkezű Fulgan-t 
ismeretlenek kegyetlenül meggyilkolták, és kirabolták 
páncélozott szekerét, miközben a céhközpontba tartott 

új Mestert, de van már 

Navigátorok Testvérisége
6. fokozatú Szervezet 
A navigátorok „Testvériségének” nincsen saját 
székháza. Szoros kapcsolatban állnak a Tengerészek 
Céhével, akik megosztják velük a saját házukat. 
Viszonylag kevés navigátor van, de irántuk mindig 
nagy a kereslet a kapitányok között. Egy tapasztalt 
navigátorral biztosan elérik a célt, de csökkenhet akár 
az utazási idő is, így növekedhet a kereskedelmi 
bevétel. Még a kalózhajók is alkalmazzák őket, hogy 
elkerüljék a partok mentén a zátonyokat, és a seké
vizeket. A jelenlegi Navigátor Mester Jool Jerem. Ő egy 
öreg, és ráncos navigátor, több mint 50 évnyi part menti 
hajózási tapasztalattal a háta mögött. Jool nagyon ritkán 
vállal már munkát, az a hír járja, hogy már csak Azzur 
Nagyúrnak vállal megbizatást.
 
 

Mágiahasználók Céhe
6. fokozatú Szervezet 
A teljes és pontos neve ennek a kis céhnek „a legtöbb 
kis mágiahasználó céhe egybeolvadva, a varázslóké, a 
boszorkányoké, az illuzionistáké, a nekromantáké, a 
mágusoké, a boszorkánymestereké, a banyáké, az 
idézőké” A tagok létszáma kicsi. A szervezet épülete 
két nagyobb házból áll, amit az utca felett egy híd köt 
össze. A Varázslók Mester Duramax Frogshaper, akit 
Azzur Nagyúr alkalmaz a bíróságon, így ideje nagy 
részét a céh irányítása és a palotában való bí
teszi ki. A Mester helyettese Stirk Cuckling, aki jelenleg 
megpróbálja eltávolítani az rá mondott átkot. Ennek 
hatása, hogy nagy fehér szakálla önálló életre kelt, és 
most, mint egy kígyó úgy viselkedik.
 
A céh tagjainak képzést, laboratóriumot, k
központot, könyvtárat biztosítanak. Az olyan 
varázslókat, akik huzamosabb ideig tartózkodnak, a 
városban megpróbálják „ösztönözni”, hogy 
csatlakozzanak. Egy említésre méltó varázsló, akit nem 
sikerült meggyőzni a tagságról, az Nikodémusz. Annak 
hogy nem lépet be, nem ismeri senki az egyértelmű 
okát. 
 
 

Kalandozók Céhe 
6. fokozatú Szervezet 
A kalandozók céhének központ
találkozásánál van. Ez a legfiatalabb céh a városban. 
Gazdag, kicsi, és igen fontos ügyfélkörrel rendelkezik. 
A céh biztonságos szobát kínál a vándorló Hősöknek, és 
azoknak, akik a városban maradtak véglegesen. A 
felvételi díj igen borsos 100AT, és a leendő tagoknak 
bizonyítaniuk kell előéletüket. A vándorl
hozzáférhetnek a „Kalandozót Keresek” táblához 2 AT 
fejében, ezen kívül bérelhetnek még páncélozott ládát, 
az értékek tárolására. Ha a Hősök pihenni szeretnének a 
kalandok között, azt is megtehetik, a székház teljesen el 
van zárva a kaotikus várostól. A jelenlegi Mester
Hosszúpengéjű Jalthan aki egy nyugdíjas kalandozó. 
Csak kevesen ismerik igazi karrierjét.
 

Navigátorok Testvérisége 

A navigátorok „Testvériségének” nincsen saját 
székháza. Szoros kapcsolatban állnak a Tengerészek 
Céhével, akik megosztják velük a saját házukat. 
Viszonylag kevés navigátor van, de irántuk mindig 

y a kereslet a kapitányok között. Egy tapasztalt 
navigátorral biztosan elérik a célt, de csökkenhet akár 
az utazási idő is, így növekedhet a kereskedelmi 
bevétel. Még a kalózhajók is alkalmazzák őket, hogy 
elkerüljék a partok mentén a zátonyokat, és a sekélyebb 
vizeket. A jelenlegi Navigátor Mester Jool Jerem. Ő egy 
öreg, és ráncos navigátor, több mint 50 évnyi part menti 
hajózási tapasztalattal a háta mögött. Jool nagyon ritkán 
vállal már munkát, az a hír járja, hogy már csak Azzur 

tást. 

Mágiahasználók Céhe 

A teljes és pontos neve ennek a kis céhnek „a legtöbb 
kis mágiahasználó céhe egybeolvadva, a varázslóké, a 
boszorkányoké, az illuzionistáké, a nekromantáké, a 
mágusoké, a boszorkánymestereké, a banyáké, az 
idézőké” A tagok létszáma kicsi. A szervezet épülete 
két nagyobb házból áll, amit az utca felett egy híd köt 
össze. A Varázslók Mester Duramax Frogshaper, akit 
Azzur Nagyúr alkalmaz a bíróságon, így ideje nagy 
részét a céh irányítása és a palotában való bíráskodás 
teszi ki. A Mester helyettese Stirk Cuckling, aki jelenleg 
megpróbálja eltávolítani az rá mondott átkot. Ennek 
hatása, hogy nagy fehér szakálla önálló életre kelt, és 
most, mint egy kígyó úgy viselkedik. 

A céh tagjainak képzést, laboratóriumot, kutatási 
központot, könyvtárat biztosítanak. Az olyan 
varázslókat, akik huzamosabb ideig tartózkodnak, a 

lják „ösztönözni”, hogy 
csatlakozzanak. Egy említésre méltó varázsló, akit nem 
sikerült meggyőzni a tagságról, az Nikodémusz. Annak 
hogy nem lépet be, nem ismeri senki az egyértelmű 

A kalandozók céhének központja a piac, és a kulcs utca 
találkozásánál van. Ez a legfiatalabb céh a városban. 
Gazdag, kicsi, és igen fontos ügyfélkörrel rendelkezik. 
A céh biztonságos szobát kínál a vándorló Hősöknek, és 
azoknak, akik a városban maradtak véglegesen. A 

en borsos 100AT, és a leendő tagoknak 
bizonyítaniuk kell előéletüket. A vándorló Hősök 
hozzáférhetnek a „Kalandozót Keresek” táblához 2 AT 
fejében, ezen kívül bérelhetnek még páncélozott ládát, 

Ha a Hősök pihenni szeretnének a 
ok között, azt is megtehetik, a székház teljesen el 

van zárva a kaotikus várostól. A jelenlegi Mester 
Jalthan aki egy nyugdíjas kalandozó. 

Csak kevesen ismerik igazi karrierjét. 
  



 

Boltosok Céheinek Nagy Szövetsége 
Céh 
12. fokozatú Szervezet 
A céhet az esernyőkészítő Bardaras Narbor vezeti, aki 
egy karizmatikus ember A szervezet valójában rengeteg 
kis boltos, és kézműves céhből áll össze. A központjuk a 
Hóhérok Negyedében található. Ha valaki be szeretne 
lépni, akkor csak egyszeri díjat kell fizetnie, és fel kell 
mutatnia, valamilyen kereskedelmi, vagy szakmai 
végzettséget, és egy működő vállalkozást.
 
A szervezetek közé tartozik többek között a: Pékek 
Céhe; Kovácsok Céhe; Ácsok Szakszervezete; 
Ékszerészek konzorciuma; Piaci Kofák Egyesülete, 
Írnokok Céhe; Vitorlakészítők Céhe; Szabók Céhe; 
Takácsok Céhe; Ruhakészítők Egyesülete, stb.
 
 
 

Nemesi háza, és egyéb közösségek
 
A  városban  a  céhek  mind  meglehetősen  új  
szervezetekhez, az ősi nemesi családokhoz képes 
Feketehomok Kikötőben. Családfájuk a 
legkorábbi lakóiig nyúlik vissza. Sokuk őse között 
megtalálhatóak kalóz, rabló, vagy bandita. De inkább 
ahhoz ragaszkodnak, hogy királyok, és hercegek 
leszármazottai, akiket száműztek még régen valami 
miatt eredeti lakhelyükről. A Kert Negyedben 
találhatóak meg a legtöbb család háza. Ezek régi nagy 
épületek, magas fallal körbevéve, a kapuknál őrökkel. A 
nemesi házak nagyon ellenezték a Tolvaj Céh 
működését, kereskedelmét, és más üzleteit. Gyakran 
együtt működnek a Kereskedők Céhével, és 
felszólalnak mellettük, ezzel próbálják a tolvajokat 
visszaszorítani. 
 
 

Hadrak Ház 
Ez a ház az egyik legrégebbi a városban, leszármazottja 
Hadraknak a hírhedt kalóznak. Ő volt, aki 
megalapította az első kocsmát Carsepolis romjai között. 
Ez a ház virágzó kereskedelem fog
útvonalon, tengeren, szárazföldön szállítják az 
élelmiszert, a sört, és a fűszereket. 
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A  városban  a  céhek  mind  meglehetősen  új  
szervezetekhez, az ősi nemesi családokhoz képes 
Feketehomok Kikötőben. Családfájuk a város 
legkorábbi lakóiig nyúlik vissza. Sokuk őse között 
megtalálhatóak kalóz, rabló, vagy bandita. De inkább 
ahhoz ragaszkodnak, hogy királyok, és hercegek 
leszármazottai, akiket száműztek még régen valami 
miatt eredeti lakhelyükről. A Kert Negyedben 

lhatóak meg a legtöbb család háza. Ezek régi nagy 
épületek, magas fallal körbevéve, a kapuknál őrökkel. A 
nemesi házak nagyon ellenezték a Tolvaj Céh 
működését, kereskedelmét, és más üzleteit. Gyakran 
együtt működnek a Kereskedők Céhével, és 

ellettük, ezzel próbálják a tolvajokat 

Ez a ház az egyik legrégebbi a városban, leszármazottja 
Hadraknak a hírhedt kalóznak. Ő volt, aki 

Carsepolis romjai között. 
Ez a ház virágzó kereskedelem foglalkozik több 
útvonalon, tengeren, szárazföldön szállítják az 

 
Jelentős mértékben felelősek az alapvető élelmiszer 
behozatalért Feketehomok Kikötőben. Ezért különleges 
bánásmódban részesíti őket Azzur Nagyúr Egy nagy 
házzal rendelkeznek a Kert Negyedben, és még több 
ingatlannal a vidéken. Feketehomok Kikötőn belül több 
fogadót, és kocsmát adnak bérbe. Harkrik Hadrak 
jelenleg a család vezetője, egy fiatal és ambíciózus lélek
Úgy hírlik, hogy előrébbjutása végett, több 
családtagjával végzett 
emelve őt fel a vezetői székbe.
 
 

Kobassis Ház 
A Kobassis Házat egy kalóz első tisztje alapította, aki 
megölte az egyik helyi banda vezérét, egy ogrét, a korai
Feketehomok Kikötőben. Kobassis így vette át a banda 
felett a vezetés. A kezdeti erőfeszítések, meghozták a 
gyümölcsét a vállalkozásnak, és a kereskedelem 
fellendült. Ebből, pénzből lassan házat is tudott venni, 
majd szép lassan elismerté vált a városban.
Kobassis a XIV feje a háznak. Hagyományőrző, és a régi 
módszerek híve, nem hajlandó együttműködni a többi 
családdal, illetve a Kereskedők Céhével. Azonban igen 
kezdeményező, sokszor bezavar a Tolvajok Céhének 
üzleteibe, ez esetben minden eszközt be
háza, egy nagy kastély, ami a Kert Negyedben található.
 
 

Sturtz-Chenser Ház
Ez  a  ház  egy  férfi,  és  egy  női  kapitány  frigyéből  
származik. Ők a korai városi őrségben szolgáltak. Évek 
alatt, míg egymás mellett 
megszerették egymást, esküvő lett. A frigyből 13 
gyermek született, akik egytől egyik a 
őrségben szolgáltak. Vagyont, és státuszt szereztek 
ebben a pozícióban, 
megvesztegetésekkel, fegyverkereskedelemmel, és 
gyártással, valamit zsoldosok bérbeadásával gyűjtötték 
összes. Ez a család kevésbé szenved a Tolvajok Céhének 
támadásaitól, mert ki is akarna egy katonai 
létesítménybe betörni. 
Chenser ezredes, akit a családi vének tanácsa nevezett 
ki vitézsége, rendíthetetlensége és hírneve miatt, amiket 
a csatatereken ért el. A ház a Kereskedők Negyedében 
található, ez egy kastély, ami erőddé van átalakítva.
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Jelentős mértékben felelősek az alapvető élelmiszer 
behozatalért Feketehomok Kikötőben. Ezért különleges 
bánásmódban részesíti őket Azzur Nagyúr Egy nagy 

ázzal rendelkeznek a Kert Negyedben, és még több 
ingatlannal a vidéken. Feketehomok Kikötőn belül több 
fogadót, és kocsmát adnak bérbe. Harkrik Hadrak 
jelenleg a család vezetője, egy fiatal és ambíciózus lélek. 
Úgy hírlik, hogy előrébbjutása végett, több 

 más házak megbízottjai, így 
emelve őt fel a vezetői székbe. 

A Kobassis Házat egy kalóz első tisztje alapította, aki 
megölte az egyik helyi banda vezérét, egy ogrét, a korai 
Feketehomok Kikötőben. Kobassis így vette át a banda 

A kezdeti erőfeszítések, meghozták a 
gyümölcsét a vállalkozásnak, és a kereskedelem 
fellendült. Ebből, pénzből lassan házat is tudott venni, 
majd szép lassan elismerté vált a városban. Veldan 
Kobassis a XIV feje a háznak. Hagyományőrző, és a régi 
módszerek híve, nem hajlandó együttműködni a többi 
családdal, illetve a Kereskedők Céhével. Azonban igen 
kezdeményező, sokszor bezavar a Tolvajok Céhének 
üzleteibe, ez esetben minden eszközt bevet. A család 
háza, egy nagy kastély, ami a Kert Negyedben található. 

Chenser Ház 
Ez  a  ház  egy  férfi,  és  egy  női  kapitány  frigyéből  
származik. Ők a korai városi őrségben szolgáltak. Évek 
alatt, míg egymás mellett teljesítettek szolgálatot, 

ették egymást, esküvő lett. A frigyből 13 
gyermek született, akik egytől egyik a kezdeti Városi 
őrségben szolgáltak. Vagyont, és státuszt szereztek 
ebben a pozícióban, ezt korrupcióval, 
megvesztegetésekkel, fegyverkereskedelemmel, és 

oldosok bérbeadásával gyűjtötték 
. Ez a család kevésbé szenved a Tolvajok Céhének 

támadásaitól, mert ki is akarna egy katonai 
létesítménybe betörni. A család feje Wilhelm Sturtz-
Chenser ezredes, akit a családi vének tanácsa nevezett 

díthetetlensége és hírneve miatt, amiket 
a csatatereken ért el. A ház a Kereskedők Negyedében 
található, ez egy kastély, ami erőddé van átalakítva. 
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D'Arrago Háza 
D'Arrago Háza az egyik legújabb nemesi család. 
Alapítója egy száműzött herceg, aki a távoli 
kontinensről érkezett. Bár a születési helye, és 
száműzetésének az oka ismeretlen, a magával hozott 
kincsek, és érmék megalapozták kiváltságos életét, és új 
otthont teremtett. Kereskedelemmel kezdett foglakozni, 
aminek célja Khul. Nevet változtatott, és senkinek sem 
árulta el ki ő valójában, így kapitányai nem keltenek 
feltűnést Khull kikötőiben. Nagy hasznára van viszont, 
a kontinens beható ismerete a kereskedelemben. A mai 
napig furcsa Khulli dialektussal beszél, és extravagáns 
ruhákat hord. Weged D'Arrago a jelenlegi családfő, bár 
sokan mondogatják az utcán, hogy átlépte a normális 
ésszerű viselkedés határait. Sokak szerint D'Arrago
őrült. 
 

Városi őrség 
A városi őrség egy hivatalos szervezet, ami félig önálló 
Feketehomok Kikötőben. Egyedül az 
kapitányának van joga, hogy új őröket nevezzen ki. A 

D'Arrago Háza az egyik legújabb nemesi család. 
Alapítója egy száműzött herceg, aki a távoli Khul 
kontinensről érkezett. Bár a születési helye, és 
száműzetésének az oka ismeretlen, a magával hozott 
kincsek, és érmék megalapozták kiváltságos életét, és új 
otthont teremtett. Kereskedelemmel kezdett foglakozni, 

és senkinek sem 
árulta el ki ő valójában, így kapitányai nem keltenek 
feltűnést Khull kikötőiben. Nagy hasznára van viszont, 
a kontinens beható ismerete a kereskedelemben. A mai 
napig furcsa Khulli dialektussal beszél, és extravagáns 

Arrago a jelenlegi családfő, bár 
sokan mondogatják az utcán, hogy átlépte a normális 

D'Arrago egy 

A városi őrség egy hivatalos szervezet, ami félig önálló 
Egyedül az őrök 

kapitányának van joga, hogy új őröket nevezzen ki. A 

városi őrök bírságokat szabhatnak ki, bírságolhatnak, 
letartóztathatnak, igazolványokat adhatnak ki, és teljes 
hozzáférést biztosítanak mindenhez amit Azzur 
Nagyúr kíván. A jelenleg hivatalban lévő kap
Balgrath. Azzur Nagyúr ajánlotta fel neki ezt a hivatalt, 
mikor még, mint kalózkapitány szolgált alatta. Izmos és 
tetovált, minden idejét azzal tölti, hogy megpróbálja 
elődje sorsát elkerülni Borof-
ő méltányos, és igazságos
bizonyítania kell előtte, hogy jól bánik a fegyverével, 
ezen kívül, hogy kegyetlen, és brutális.
 

Utcai Bandák 
A legtöbb kis bűnöző, erős, és dolgos, viszont nem 
okos,  és  nem  képzett  ahhoz  hogy  csatlakozzon  egy  
céhhez. Nincsenek olyan kiváltságban, hogy nemesi 
családba születtek, és nem elég szadisták ahhoz, hogy 
felvegye őket a városi őrség. 
egyetlen lehetőségük van, hogy csatlakoznak egy utcai 
bandához. A legtöbb ilyen banda meglehetősen rövid 
életű. Vagy egy másik nagyobb banda végez velük, 

vagy a Tolvajok Céhe. Legtöbb 
esetben védelmi pénzeket szednek, 
és az utcán rabolnak, fosztogatnak.
 

Vörös Csillag Testvériség
6. fokozatú Szervezet
Ez a banda a városban a 
legnagyobb, a védelmi 
pénzbeszedésre, utcai rablásra
zsarolásra szakosodtak. 
Ellentétben sok más bandák
tagjaival a Vörös Csillag tagokat 
könnyen fel lehet ismerni, mert a 
homlokuk közepére tetováltatnak 
egy vörös csillagot. A Tolvajok 
Céhe mindeddig hagyta, hogy 
szabadon működjenek, míg nem 
ártják be magu
dologba. A testvériség legerősebb 
része a Kikötő Negyedben 
található, de már elkezdett 
terjeszkedni. Ezeket az 
előrelépéseket a többi céh is 
figyelemmel kíséri.
 
A Testvériség vezetője Acélszemű 
Mallad, egy félork, hatalmas 
mérete, és kie
ereje van. Elvesztette a jobb
mikor Őrűlt Angiussal a 
a Kötekedő Ogréval 
tőr  döfött  a  szemébe.  Az  új  
felvételisnek ki kell rabolnia az 
utcán valakit, csak ez után léphet 
be a testvériség tagjai közé.
 
 

városi őrök bírságokat szabhatnak ki, bírságolhatnak, 
letartóztathatnak, igazolványokat adhatnak ki, és teljes 
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ezen kívül, hogy kegyetlen, és brutális. 

A legtöbb kis bűnöző, erős, és dolgos, viszont nem 
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kiváltságban, hogy nemesi 
családba születtek, és nem elég szadisták ahhoz, hogy 
felvegye őket a városi őrség. Ezeknek a személyeknek 
egyetlen lehetőségük van, hogy csatlakoznak egy utcai 
bandához. A legtöbb ilyen banda meglehetősen rövid 

sik nagyobb banda végez velük, 
vagy a Tolvajok Céhe. Legtöbb 
esetben védelmi pénzeket szednek, 
és az utcán rabolnak, fosztogatnak. 

Vörös Csillag Testvériség 
. fokozatú Szervezet 

Ez a banda a városban a 
legnagyobb, a védelmi 
pénzbeszedésre, utcai rablásra, 
zsarolásra szakosodtak. 
Ellentétben sok más bandák 
tagjaival a Vörös Csillag tagokat 
könnyen fel lehet ismerni, mert a 
homlokuk közepére tetováltatnak 
egy vörös csillagot. A Tolvajok 
Céhe mindeddig hagyta, hogy 
szabadon működjenek, míg nem 
ártják be magukat valami komoly 
dologba. A testvériség legerősebb 
része a Kikötő Negyedben 
található, de már elkezdett 
terjeszkedni. Ezeket az 
előrelépéseket a többi céh is 
figyelemmel kíséri. 

A Testvériség vezetője Acélszemű 
Mallad, egy félork, hatalmas 
mérete, és kiemelkedően nagy 
ereje van. Elvesztette a jobb szemét 
mikor Őrűlt Angiussal a Hentessel 
a Kötekedő Ogréval harcolt, az egy 
tőr  döfött  a  szemébe.  Az  új  
felvételisnek ki kell rabolnia az 
utcán valakit, csak ez után léphet 
be a testvériség tagjai közé. 

  



Negyedek 
 
A város fel van osztva számos különböző negyedre, ami 
mindegyike saját karakterisztikával rendelkezik. A 
lakók az egyes negyedekben furcsa hűséget éreznek a 
negyed iránt. Nem hivatalos bandák bukkanok fel, 
hogy megvédjék a negyed lakóit a másik negyed
bandáitól. A határvonalak természetesen némileg 
homályosak, hol is helyezkednek el, így sokan nem is 
tudják, mikor mennek át egy másik negyedbe.
 
Minden egyes negyed leírása megtalálható a következő 
oldalakon, ami tartalmazza a nevezetes épületeket, 
vendéglőket, lakókat, és egyéb más 
Általánosságban véve minden negyedben rengeteg 
épület van, a Kalandmester ha szükséges kitalálhat bele 
újakat. 
 
Érdemes megjegyezni, hogy a Negyedek határai a 
mellékelt térképeken megjelennek, de ezek 
meglehetősen tetszőlegesek. A Hős aki keresztül sétál a 
Templom Negyeden, a Hurok felé, az gyaloglás közben 
a papok után azonnal nem fog a tolvajokba belebotlani. 
Nincsenek látható jelek a negyedekben, a 
határvonalakról Feketehomok Kikötőben.
 

 
A városi őrség házai elszórtan megtálalhatóak a 
városban. A térképeken feketével vannak kiszínezve 
ezek az épületek. Mindegyik ház több cellával 
rendelkezik, a falai vastagok, és rácsok vannak az 
ablakain. Mindig tartózkodik egy egység az épületben, 
míg  a  másik  járőrözik.  A  közeli rendbontásra ők is 
kivonulhatnak. 
 
Ezekben a házakban tartják fogva a letartóztatott 
személyeket, míg sorra nem kerülnek a bíróság előtt. A 
fogságban lévőket senki nem látogathatja meg, csak 
akkor, ha ismeri az őröket. 
 
Szintén lesznek a negyedek leírásainál kaland 
bevezetők, amiket a Kalandmester felhasználhat a 
történeteiben, még akkor is ha a Hősök csak átutazóban 
vannak Feketehomok Kikötőben. Néhány ilyen kaland 
bevezető, tartalmazza az egész kalandot, míg más csak 
egy vázlatot. A Kalandmester nyugodtan használhatja, 
és módosíthatja is ezeket a gondolatokat.
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mindegyike saját karakterisztikával rendelkezik. A 
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negyed iránt. Nem hivatalos bandák bukkanok fel, 
hogy megvédjék a negyed lakóit a másik negyed 
bandáitól. A határvonalak természetesen némileg 
homályosak, hol is helyezkednek el, így sokan nem is 
tudják, mikor mennek át egy másik negyedbe. 

Minden egyes negyed leírása megtalálható a következő 
oldalakon, ami tartalmazza a nevezetes épületeket, 

glőket, lakókat, és egyéb más tereptárgyakat 
Általánosságban véve minden negyedben rengeteg 
épület van, a Kalandmester ha szükséges kitalálhat bele 

Érdemes megjegyezni, hogy a Negyedek határai a 
mellékelt térképeken megjelennek, de ezek 

en tetszőlegesek. A Hős aki keresztül sétál a 
Templom Negyeden, a Hurok felé, az gyaloglás közben 
a papok után azonnal nem fog a tolvajokba belebotlani. 
Nincsenek látható jelek a negyedekben, a 
határvonalakról Feketehomok Kikötőben. 

elszórtan megtálalhatóak a 
városban. A térképeken feketével vannak kiszínezve 
ezek az épületek. Mindegyik ház több cellával 
rendelkezik, a falai vastagok, és rácsok vannak az 
ablakain. Mindig tartózkodik egy egység az épületben, 

özeli rendbontásra ők is 

Ezekben a házakban tartják fogva a letartóztatott 
személyeket, míg sorra nem kerülnek a bíróság előtt. A 
fogságban lévőket senki nem látogathatja meg, csak 

rásainál kaland 
bevezetők, amiket a Kalandmester felhasználhat a 
történeteiben, még akkor is ha a Hősök csak átutazóban 
vannak Feketehomok Kikötőben. Néhány ilyen kaland 
bevezető, tartalmazza az egész kalandot, míg más csak 

godtan használhatja, 
és módosíthatja is ezeket a gondolatokat. 

Minden egyes épület, vagy 
megtalálható az adott fejezetekben. Mindegyik kap egy 
külön  kódot,  amivel  könnyen  be  lehet  azonosítani  a  
térképen ezeket. 
 
Minden egyik épület, üz
azonosító számot, előtagként pedig egy betűt, ami utal 
arra a negyedre, ahol található. Például: A varázslók 
Céhe a G3, míg Sinas Stickle 
 
Található sok olyan épület Feketehomok 
amik jelöletlenek. A Kal
válnak fontossá, ha a kaland szempontjából fontosak 
lesznek ezek az épületek. A házat meg lehet határozni a 
2.-es Fejezetben található véletlen generátor táblázatból. 
Sok a jelöletlen ház, ezek főképpen lakóépületek, vagy 
olyanok, házak, amik több lakrészre vannak szétosztva.
 
Ezekben a házakban lehetnek lakosok, mikor a Hős 
rájuk töri az ajtót (vagy bekopogtat az ajtón!). Vagy 
éppen üres lehet ebben az időben. Mivel a városban 
uralkodik a törvénytelenség, ezért bizonyos, hogy az 
ajtó zárva lesz, és minden behatolót a lakosok 
ellenségnek fognak tekinteni.
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Minden egyes épület, vagy híres ember leírása 
megtalálható az adott fejezetekben. Mindegyik kap egy 
külön  kódot,  amivel  könnyen  be  lehet  azonosítani  a  

épület, üzlet, vagy híres ember kap egy 
azonosító számot, előtagként pedig egy betűt, ami utal 
arra a negyedre, ahol található. Például: A varázslók 

Sinas Stickle jelölése N7. 

Található sok olyan épület Feketehomok Kikötőben, 
amik jelöletlenek. A Kalandmesternek csak akkor 
válnak fontossá, ha a kaland szempontjából fontosak 
lesznek ezek az épületek. A házat meg lehet határozni a 

es Fejezetben található véletlen generátor táblázatból. 
Sok a jelöletlen ház, ezek főképpen lakóépületek, vagy 

ázak, amik több lakrészre vannak szétosztva. 

Ezekben a házakban lehetnek lakosok, mikor a Hős 
rájuk töri az ajtót (vagy bekopogtat az ajtón!). Vagy 
éppen üres lehet ebben az időben. Mivel a városban 
uralkodik a törvénytelenség, ezért bizonyos, hogy az 

ó zárva lesz, és minden behatolót a lakosok 
ellenségnek fognak tekinteni. 
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Kikötő Negyed 
 

eketehomok Kikötőben a Kikötő negyed a 
legrégebbi. Az itt található épületek a 
legrozogábbak, a városban. Újrahasznosított 

hajókból, fából, és egyéb hulladékból épültek. 
Leginkább kozmopolita része és a leglátogatottabb a 
tengerészek, matrózok, és az utazók körében, akik 
nemrég érkeztek egy hosszú tengeri útról. Az utcák tele 
vannak szekerekkel, amik hozzák, viszik az árukat. Az 
itteni matrózok a tolvajok kedvelt áldozatai, mert midig 
valami ritkasággal érkeznek. 
 
Ez egy szegény negyed a vállalkozások számát 
véletlenszerűen kell eldönteni. 
 

 
H1 – Rák Rakpart 
 
Ez a város partja, természet adta lehetőségeit 
kihasználva a földnyelven több kikötőt alakítottak ki. 
Mindig vagy egy tucat hajó dokkol itt, egy időben. 
Kalóz gályák, kereskedő hajók, és más hasonló vízi 
járművek. Nyáron kevesebb a kalózhajó (portyáznak), 
és  több  a  kereskedő,  míg  télen  pont  fordítva  van.  A  
dokkban javítják a hajóikat. 
 
Több elsüllyedt kis tengeri hajó, halászhajó található az 
északi mólónál, a rakpart közelében, ahol egy hatalmas 
nagy vasmacska rozsdásodik a vízben. Azt mondják, 
hogy ez egy ősi Carsepolis gályához tartozott valaha.
 
Sok hajó, csak egy pár napot tölt el, a kikötőben, mielőtt 
újra kifutna. De vannak olyan hajók, akiknek előjoga 
van a kikötőben, ilyen a Fekete Hattyú,a Táncoló Delfin, 
a Kardhal, és nem utolsó sorban a Káosz Arca, Azzur 
Nagyúr vezérhajója. Minden kikötött hajóra vigyáznak 
az őrök, hogy meggátolják a lopásokat, és a r
 
Közvetlenül a rakparttal szemben 
halászok házai találhatóak. Düledező romos, viharvert 
viskók ezek. Esőben és napsütésben mindig a házak 
előtt dolgoznak a feleségek, javítják a halászhálót, és 
zsigerelik a halakat. 
 
H2 – Tengerészek Céhe 
 
Ez a nagy épület a Rák Sikátorban található, a 
homlokzatát egy elefántcsontból faragott 
díszít, miképpen legyőznek egy bálnát nyílt vízen. A 
földszinten irodák, és tárgyalók találhatóak, ahol az 
irodisták, és a céh vezetői végzik mindennapi 
munkájukat. Az emeleten, és a padláson többfős 
hálószobák vannak kialakítva, emeletes ágyakkal. 
Egyesületi tagok, és frissen partra szállt hajósok részére. 
Befogadó képessége 100 fő 
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eketehomok Kikötőben a Kikötő negyed a 
legrégebbi. Az itt található épületek a 
legrozogábbak, a városban. Újrahasznosított 

ból, és egyéb hulladékból épültek. 
Leginkább kozmopolita része és a leglátogatottabb a 
tengerészek, matrózok, és az utazók körében, akik 
nemrég érkeztek egy hosszú tengeri útról. Az utcák tele 
vannak szekerekkel, amik hozzák, viszik az árukat. Az 

trózok a tolvajok kedvelt áldozatai, mert midig 

Ez egy szegény negyed a vállalkozások számát 

 

Ez a város partja, természet adta lehetőségeit 
ikötőt alakítottak ki. 

Mindig vagy egy tucat hajó dokkol itt, egy időben. 
Kalóz gályák, kereskedő hajók, és más hasonló vízi 
járművek. Nyáron kevesebb a kalózhajó (portyáznak), 
és  több  a  kereskedő,  míg  télen  pont  fordítva  van.  A  

Több elsüllyedt kis tengeri hajó, halászhajó található az 
északi mólónál, a rakpart közelében, ahol egy hatalmas 
nagy vasmacska rozsdásodik a vízben. Azt mondják, 
hogy ez egy ősi Carsepolis gályához tartozott valaha. 

l, a kikötőben, mielőtt 
újra kifutna. De vannak olyan hajók, akiknek előjoga 
van a kikötőben, ilyen a Fekete Hattyú,a Táncoló Delfin, 
a Kardhal, és nem utolsó sorban a Káosz Arca, Azzur 
Nagyúr vezérhajója. Minden kikötött hajóra vigyáznak 

gátolják a lopásokat, és a rablásokat. 

a rakparttal szemben hosszú sorban 
halászok házai találhatóak. Düledező romos, viharvert 
viskók ezek. Esőben és napsütésben mindig a házak 
előtt dolgoznak a feleségek, javítják a halászhálót, és 

Ez a nagy épület a Rák Sikátorban található, a 
faragott hősi jelenet 

díszít, miképpen legyőznek egy bálnát nyílt vízen. A 
földszinten irodák, és tárgyalók találhatóak, ahol az 

és a céh vezetői végzik mindennapi 
munkájukat. Az emeleten, és a padláson többfős 
hálószobák vannak kialakítva, emeletes ágyakkal. 
Egyesületi tagok, és frissen partra szállt hajósok részére. 

H3 – Erethrim a Gyertyaöntő Boltja
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez az üzlet az Istálló Utca és a Torony utca 
kereszteződésében található, vörösre festett gerendái 
vannak, és ólomüveg ablakai. Az elf tulajdonosa Galor 
Erethrim gyertyákat ad el, és készít mindenféle 
méretben és formában, beleértve 
üzletben nagy készletek vannak felhalmozva 
hagyományos gyertyákból, illatosból, színes lánggal 
égőből, és olyanból, ami képes az idő múlását mutatni. 
Mágikus gyertyákat is értékesít, amiknek különféle 
hatásai vannak, olyanok, ami eszmé
látomásokat kelt, vagy hipnotikus álomba ringat.
 
 
H4 - Sas torony 
 
Valaha ez az épület egy hatalmas nagy fehér világító 
torony volt, ami réges-régen a föld alá süllyedt, és most 
már csak a felső színt látható. De még így is a környező 
épületek fölé 
magasodik. A felső 
szint, amely egykor 
helyet adott a 
máglyának, most 
madárház. A 
visszahúzódó 
Shareela tulajdonát 
képezi a hatalmas 
madárgyűjtemény, 
akik a felső szinten, 
és a földszinten 
laknak. Sasok, 
sólymok, és más 
nagytestű madarak 
kőröznek a torony körül,  és a szomszédos házak felett.  
Vannak pletykák, mi szerint ezek a madarak elragadtak 
már kisgyerekeket, és más kistestű humanoidokat. 
Léteznek viszont  olyan pletykák is,  hogy a  torony föld 
alatt lévő része még ép és hogy meg lehet közel
rajta keresztül Carsepolis romjait.
 
 
H5 - Kikötő Mester irodája
 
Minden hajónak, ami kiköt, be kell jelentkeznie a kikötő 
mesternél. Ő egy öreg tengerész név szerint Eril Gor, 
egy rozoga vén faburkolatú épületben dolgozik, ami 
úgy  néz  ki,  mint  ami  a
belső berendezései tárgyak, mind tengerész múltjából 
valók. Eril bal lába faláb, és az arca sem éppen 
bizalomgerjesztő. A kikötő dokk díjából nem enged, és 
e téren nem lehet megvesztegetni. Ugyanakkor előbb, 
vagy utóbb kibújik a szög a zsákból, és a rakomány 5% 
kéri, a biztonságos kirakodás és árusítás fejében. Ezt 
lehet egyenesen az irodájába szállítani, vagy pénzben 
megfizetni. Eril számos kapcsolattal rendelkezik a 
városban, hogy gyorsan megszabaduljon az 
árutól. 
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a Gyertyaöntő Boltja 

 
Ez az üzlet az Istálló Utca és a Torony utca 
kereszteződésében található, vörösre festett gerendái 
vannak, és ólomüveg ablakai. Az elf tulajdonosa Galor 
Erethrim gyertyákat ad el, és készít mindenféle 
méretben és formában, beleértve a mágikusakat is. Az 
üzletben nagy készletek vannak felhalmozva 
hagyományos gyertyákból, illatosból, színes lánggal 
égőből, és olyanból, ami képes az idő múlását mutatni. 
Mágikus gyertyákat is értékesít, amiknek különféle 
hatásai vannak, olyanok, ami eszméletvesztést okoz, 
látomásokat kelt, vagy hipnotikus álomba ringat. 

Valaha ez az épület egy hatalmas nagy fehér világító 
régen a föld alá süllyedt, és most 

már csak a felső színt látható. De még így is a környező 

znek a torony körül,  és a szomszédos házak felett.  
Vannak pletykák, mi szerint ezek a madarak elragadtak 
már kisgyerekeket, és más kistestű humanoidokat. 
Léteznek viszont  olyan pletykák is,  hogy a  torony föld 
alatt lévő része még ép és hogy meg lehet közelíteni 
rajta keresztül Carsepolis romjait. 

Kikötő Mester irodája 

Minden hajónak, ami kiköt, be kell jelentkeznie a kikötő 
mesternél. Ő egy öreg tengerész név szerint Eril Gor, 
egy rozoga vén faburkolatú épületben dolgozik, ami 
úgy  néz  ki,  mint  ami  azonnal össze akarna dőlni. A 
belső berendezései tárgyak, mind tengerész múltjából 
valók. Eril bal lába faláb, és az arca sem éppen 
bizalomgerjesztő. A kikötő dokk díjából nem enged, és 
e téren nem lehet megvesztegetni. Ugyanakkor előbb, 

a szög a zsákból, és a rakomány 5% 
kéri, a biztonságos kirakodás és árusítás fejében. Ezt 
lehet egyenesen az irodájába szállítani, vagy pénzben 
megfizetni. Eril számos kapcsolattal rendelkezik a 
városban, hogy gyorsan megszabaduljon az így szerzett 

  

KALAND BEVEZETŐ 
 

A Hősök tanúi lesznek, 
hogy egy sas a Malom 
Utcában kirepül egy ház 
ablakán, egy babát 
szorongatva a karmaiban, és 
elszáll a Sas Torony 
irányába. Nincs az a Hős, 
akit ez hidegen hagyna. 
Megindulnak a Sas torony 
felé visszaszerezni a 
csecsemőt. 
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H6 - Ben Borryman, Ötvösmester 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
A nagy tapasztalattal rendelkező ötvös mester 
Borryman ékszereket, asztaldíszeket, és más dekoratív 
darabokat készít ezüstből. Ezeken felül ezüstkardot, 
ezüsttőrt, és ezüstnyílhegyet is gyárt, vérfarkasok ellen. 
Az egész családjával a boltja felett él. Éjszakára egy 
hatalmas vadászkutyát enged mindig szabadjára az alsó 
szinten, a boltban. Egy tizenéves lánya, és két felnőtt fia 
van, feleségével él együtt. A gyerekek mind tanoncok a 
műhelyében. Az üzlet ablakait és ajtóit erős rácsok 
védik. Mint egy jó ezüstműveshez híven mindenki a 
családból tart magánál fegyvert, az esetleges betörőkkel 
szemben. 
 
 
 
H7 - Eltan a Szabó 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Elton a legismertebb szabó már nem lakik Feketehomok 
Kikötőben. Az üzletet két fia, és azok családja
tovább. A két fiú továbbra is olyan tökéletes ruhákat 
készít mint apjuk, ami akár egy életre kiszolgálja 
gazdáját. Ennek fejébe, az árát is megkérik. Oltan és 
Ultanus középkorú emberek, apjuknak mindig
küldenek pénzt Salamonis városába, ahol nyugdíjas 
éveit tölti. A két fivérnek megvannak a bejáratott 
kereskedői, szállítói, akik hozzák nekik a 
szövetet. A tolvajokkal, és a kalózokkal 
nem üzletelnek, ezért nem nézik őket jó 
szemmel. Az azonban, hogy Azzur 
Nagyúr Eltan ruhát hord, ad nekik egy 
kis védelmet. 
 
 
 
H8 – Gyorsfestő Jimmy- Tetováló 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Jimmy egy erős testalkatú kopaszodó 
férfi, tetőtől talpig tetoválva van. Ezek 
közül sokat saját magának készített. 
Régen egy tengerész kapitány 
parancsnoksága alatt szolgált név szerint 
Bartella. Jimmy ekkor tanulta meg a 
szakmát Halakban, de már rég felülmúlta 
mesterét. Jimmy-t fel lehet kérni 
hagyományos tetoválások elkészítésére, 
ami mérettől függően 5-50AT lehet. Ért 
még a Mágikus Tetoválások készítéséhez 
is. Több mintát is ismer. Sok tengerész 
ismeri a kikötő negyedben dolgozó 
Gyorsfestő Jimmy-t. Munkái egyediek és 
igen jellegzetesek. Könnyen fel lehet 
ismerni a munkáját. 
 
 
 
 
 

A nagy tapasztalattal rendelkező ötvös mester 
, és más dekoratív 

darabokat készít ezüstből. Ezeken felül ezüstkardot, 
rfarkasok ellen. 

Az egész családjával a boltja felett él. Éjszakára egy 
enged mindig szabadjára az alsó 

lánya, és két felnőtt fia 
van, feleségével él együtt. A gyerekek mind tanoncok a 

üzlet ablakait és ajtóit erős rácsok 
védik. Mint egy jó ezüstműveshez híven mindenki a 
családból tart magánál fegyvert, az esetleges betörőkkel 

Elton a legismertebb szabó már nem lakik Feketehomok 
ikötőben. Az üzletet két fia, és azok családjai viszik 

tovább. A két fiú továbbra is olyan tökéletes ruhákat 
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gazdáját. Ennek fejébe, az árát is megkérik. Oltan és 
Ultanus középkorú emberek, apjuknak mindig 
küldenek pénzt Salamonis városába, ahol nyugdíjas 
éveit tölti. A két fivérnek megvannak a bejáratott 

H9 – Hableány Söröző 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a söröző közel van a Takács kapuhoz, és nincsen 
messze a dokkoktól 
sem, így mindig van 
vendége, utazók, 
matrózok, és helyiek 
személyében. Ez egy 
átlagos hely (3 
minősítés), a 
kocsmának van egy 
bejárata a pincében a 
csatornarendszerbe, 
Carsepolis 
romjaihoz. A 
tulajdonos Larny 
Rogner 20AT fejében 
bármelyik 
kalandozót szívesen 
leenged a 
csatornába. Ha az 
említett kalandozó 
egy idő után sietve 
távozna a 
csatornából, akkor 
előtte egy kukucskáló nyíláson keresztül elkér az ajtó 
ismételt nyitásáért ismét 20 AT.
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Hal embereket egyre 
gyakrabban látnak a 
dokkoknál, sötétedés után. 
Ezzel együtt megnőtt az 
eltűnések száma is. A városi 
őrség több embert vezényelt 
ki, válaszolva az 
eltűnésekre, de mikor két 
őrnek nyo
segítséget kértek a 
Kalandozók Céhétől. A 
Hősöknek meg kell 
találniuk a módját, hogy 
kövessék a Hal embereket, a 
tenger alatti barlangjukba. 
Majd rá kell őket venni, 
hogy fejezzék be a 
betöréseket a városba.

el van a Takács kapuhoz, és nincsen 

előtte egy kukucskáló nyíláson keresztül elkér az ajtó 
ismét 20 AT. 
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őrnek nyoma vész, 
segítséget kértek a 
Kalandozók Céhétől. A 
Hősöknek meg kell 
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H10 – A Tű Fokán Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma a Szabók Terén található, hátsó részén 
összeépülve a Gashanka tavernájával. Nevének 
jelentése mára már az idők homályába vész. 
Tulajdonosa Laposorrú Balhat ragaszkodik ahhoz a 
nézethez, hogy kocsmája egy ősi Carsepolisi varázslatos 
készítményről kapta nevét, amit ezen a helyen állítottak 
elő.  Úgy  véli,  a  pincéje  alatt  vannak  ennek  a  sörfőző 
műhelynek a romjai. A receptek régen elvesztek már, de 
Balhal ragaszkodik ahhoz, hogy az ő sörében 
megtalálhatóak ezek a varázslatos jegyek. A kocsma 
alatti pincéjében azonban csak a helyi átlagos sört főzik 
(3 minősítés), ami az ételeken is megmutatkozik. Balhal 
állandó viaskodásban áll szomszédjával Gashankkal. 
Mindegyik ragaszkodik ahhoz, hogy az ő ivója a jobb, 
és folyamatosan megkeserítik egymás életét. 
 
H11 – Gashanka Tavernája 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Gashanka egy Svinn, a messzi Torrepani-ból származik, 
ami Kakhabad-ban található az Óvilágban. Őt 
begyűjtötték még régen Khare városában, egy kalózhajó 
fedélzetére, és nemsokára a hasonlóan rossz hírű 
városban találta magát itt Feketehomok Kikötőben. 
Gashanka az elején koldult, majd kölcsönkért és lopott. 
Összejött annyi pénze, hogy elindítsa saját sörfőzdéjét 
(a szakmát még Kakhabad-ban tanulta ki), és elkezdte 
főzni a híressé vált sörét, az „Agyrobbantót”. 
Hamarosan nagy lett iránta a kereslet. Néhány év 
elteltével összejött annyi pénze, hogy ki tudott bérelni 
egy, helyet ahol kocsmát nyitott.  Ez már 10 éve volt. A 
söre híres, és nagyon erős, bár nem annyira jó (3. 
minősítés) az élelmiszer pedig egzotikus (bűzös borz 
pörkölt, stb.) de valójában leginkább marhából, 
birkából, vagy kutyából főzik. Gashanka egy heves 
természetű, ellenszenves alak, a szomszédjával 
állandóan sértegetik egymást, ami minduntalan 
verekedésbe torkollik. 
 
 
H12 – Valentis Méregpohara 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
A kocsma cégérében Azzur Nagyúr látható, mint 
megérkezi  a  kikötőben  a  Káosz  Arcán.  A  tulajdonos  
Nulzar egy igen kellemetlen alak. Erőszakos, és 
agresszív, minden vendégével, és még rosszabb az 
idegenekkel. A sört a házban főzik, és az még rosszabb, 
mint a csapos modora (a kocsma minősítése 1). A itt 
csapolt sörök a következőek: „Torokszaggató” 
„Béltekerő” és az „Agyrobbantó” 
 
 
H13 – Fogadó az Otromba Goblinhoz 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a nagy és lerobbant fogadó a Gyapjú Utcából nyílik 
és össze van épülve a Bürök Kocsmával. A fogadót egy 
vékony szürke hajó troll vezeti név szerint Guzrug. Az 
ivóba  belépve  az  ajtó  mellett  egy  ketrec  lóg  a  

mennyezetről. Ebben egy vézna goblin létható. Érti a 
közös nyelvet, és beszél is rajta. Mindenki, aki belép a 
kocsmába, azt azonnal mindenféle képen elkezdi szidni. 
Akik kedvelik, azok mindig megdobálják gyümölccsel, 
vagy száraz kenyérrel, innen származik a napi betevője. 
Inni is adnak neki, főképpen alkoholt. Ahogy egyre 
jobban lerészegedik, annál mocskosabb szája lesz, ezzel 
növelve a hangulatot a fogadóban. A berendezési 
tárgyak az ivóban törött székekből, és asztalokból 
állnak.  Az  ablakokon  az  üveg  is  ki  van  törve.  A  sör  
borzalmas (1 minősítés) az élelmiszer pedig hasonló. 
 
 
H14 - Bürök Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
A kocsma a Rák Rakpartról nyílik, ez azt jelenti, hogy a 
vendégek többsége matrózok, kalózok, és más 
tengerjáró emberek. A kocsmát Falábú Culbar vezeti, 
aki egy törpe. Arra törekszik, hogy mindig kifogástalan, 
és jó söre, és élelmiszere legyen, amit felszolgál. Az árak 
viszont magasak (4 minősítés) Culbar évekkel ezelőtt 
kalandozó volt, és sokat vándorolt. Az a hír járja, hogy 
sok időt töltött az Óvilágban. Amikor nyugodt a 
kocsmában  a  légkőr,  akkor  Culbar  sokat  mesél  a  régi  
kalandjairól. Remek információforrás sokat tud a távoli 
földekről, és az ott élő ocsmány lényekről. 
 
 
H15 – Fekete Rák Fogadó 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a nagy fogadó igen feltűnő helyen, a dokkok sarkán 
található. Éjjel nappal nyitva van. Egész álló nap 
minden órájában részeg matrózok, kalandorok, utazók, 
munkások, és halászok ünneplik a sikeres utazásuk 
végét. Vagy olyanok, akik fuvart keresnek. Bőven 
vannak itt tolvajok, zsebesek, akik áldozatra lesnek. A 
sör meglehetősen rossz (2 minősítés) az étel is hasonló, 
bár ezt a vendégek többsége észre sem veszi, mert olyan 
részeg. A rossz ételnek az egyik oka, hogy a tulajdonos  
Halron Allierté állandóan félrészeg állapotban van. Ez a 
fogadó, a város egyik legjobb helyén áll, itt biztosan 
talál magának az utazó hajót abba kikötőbe, ahova 
utazni szeretne. Valamint a kapitány itt utasokra lelhet. 
 
 
H16 – Kicsorbult Tőr Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ezt a kicsi és csendes kocsmát Homokdarázs Doric 
vezeti (nagy és hangos ember, a kocsmája viszont kicsi 
és csendes) Két trollt alkalmaz mindig az ivóban. A sör 
jó, és az étel is több mint elfogadható (a kocsma 
minősítése 4). Azonban a legtöbb polgár és vendég előtt 
rejtve van, hogy mire is használják valójában ezt a 
folyóparti létesítményt. A bejárat a Folyópart Sétány 
felől nyílik, így könnyen be lehet csempészni árukat a 
kocsmába a titkos folyósón át, ami összeköti a pincét, és 
a folyót. Csakis kis hajók férnek be. Így meg tudják 
kerülni a kivetett behozatali adókat az árukra, de csakis 
kis mennyiség esetén működik a dolog. 
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Kert Negyed 
 
z a negyed a városban a leggazdagabb, széles 
kikövezett utcái vannak, és jól megépített házak 
sorakoznak egymás mellett. Ezek főképpen 

előkelőségek magánrezidenciái, amit e
őrökkel védenek. A város vagyonos emberei, vezetői, 
művészei  laknak  itt.  A  negyed  középpontjában  a  
Közkert áll, amit Azzur Nagyúr hozott létre. Az 
utcákon a szokottnál nagyobb a városi őrség jelenléte.
 
Ez a negyed a gazdag negyed, főként 
irodák találhatóak itt. 
 

 
 
 
G1 – Közkert 
 
A  negyed  erről  a  kertről  kapta  a  nevét,  fallal  van  
körbevéve. Eredetileg az előző uralkodó Valentis Báró 
építette, ezt az impozáns helyet, hogy a városba tévedő 
kalózok ezt támadják meg a palota hely
uralmat  átvette  Azzur  Nagyúr,  úgy döntött,  hogy nem 
építteti fel a tervezett kastélyt. Helyette meghagyta a 
helyet olyannak amilyen, és ritka növényekkel ültette 
tele, amiket az egész Titánról gyűjtöttek neki.
utjai igen kanyargósak, közöttük gondozott 
virágágyások, sűrű bokrok, sövények és fák vannak. 
Sok szép, és bizarr növény található itt, valamint 
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z a negyed a városban a leggazdagabb, széles 
jól megépített házak 

sorakoznak egymás mellett. Ezek főképpen 
előkelőségek magánrezidenciái, amit erős fallal, és 
őrökkel védenek. A város vagyonos emberei, vezetői, 
művészei  laknak  itt.  A  negyed  középpontjában  a  
Közkert áll, amit Azzur Nagyúr hozott létre. Az 
utcákon a szokottnál nagyobb a városi őrség jelenléte. 

főként lakóházak, és 

A  negyed  erről  a  kertről  kapta  a  nevét,  fallal  van  
körbevéve. Eredetileg az előző uralkodó Valentis Báró 
építette, ezt az impozáns helyet, hogy a városba tévedő 
kalózok ezt támadják meg a palota helyett. Amikor az 
uralmat  átvette  Azzur  Nagyúr,  úgy döntött,  hogy nem 
építteti fel a tervezett kastélyt. Helyette meghagyta a 
helyet olyannak amilyen, és ritka növényekkel ültette 
tele, amiket az egész Titánról gyűjtöttek neki. A  kert  

közöttük gondozott 
virágágyások, sűrű bokrok, sövények és fák vannak. 
Sok szép, és bizarr növény található itt, valamint 

számos olyan is 
ami mérgező. Az itt 
dolgozó kertészek 
mindegyike igen 
durva kinézetű 
ember. Nagyon 
könnyen el lehet 
tévedni a kertben. 
Azt beszélik, hogy 
sok kertész csak 
úgy eltűnt odabent. 
Az eltűnések 
mögött talán az 
állhat, hogy a 
tolvajok, és 
zsebmetszők 
gyakorta itt 
találkoznak egy 
csendes sarokban 
megbeszélésre. A 
másik lehetőség a 
Levélvadak, amik azért vannak itt, hogy a rendkívü
értékes és ritka virágot őrizzék, a Fekete Lótuszt. Ezt a 
kert közepén lehet megtalálni.
 
 
Aki be akar lépni a Közkertbe, annak 1AT kell fizetnie. 
A kert éjjel zárva van. 
 
 
 
G2 – Aréna 
 
Ez egy hatalmas kőből épült épület, aminek a közepén 
egy hatalmas nagy  homokkal  felszórt  porond  van.  A  
lelátókon szintén kőből faragott ülések találhatóak. Íves 
átjárókon lehet megközelíteni a pincét. Itt pihenők, 
beugrók, és zárt cellák találhatóak, amik 
összeköttetésben vannak a küzdőtérrel. Itt tartják fogva 
a szörnyeket, és az állatokat. Az arénában hetente 
egyszer, vagy kétszer rendeznek 
szórakozás), munkaszüneti napokon, és egyéb 
eseményeken. 
 
 
A belépési díj az arénába 1 AT fejenként, ami az 
esemény nagyságától függően változhat is. Lehet 
drágább, vagy akár ingyenes!
 
 
 
G3 – Mágiahasználók Céhének központja
 
Két bizarr épületből áll, amit középben egy híd köt 
össze. A tornyok külső megjelenése igen groteszk. 
Vízköpők, kisebb tornyok, kupolák, leszálló pillérek, 
boltívek, sőt az összes építészeti stílus
ebbe a két épületbe. A belső elrendezés is 
hasonlóképpen zavaros, mint a külseje. Egy újoncnak jó 
ideig eltart, míg kiismeri magát.
 
A kisebbik torony adnak otthont Duramax Frogshaper, 
a bíróság fejének, és laboratóriumának
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Levélvadak, amik azért vannak itt, hogy a rendkívül 
értékes és ritka virágot őrizzék, a Fekete Lótuszt. Ezt a 
kert közepén lehet megtalálni. 

Aki be akar lépni a Közkertbe, annak 1AT kell fizetnie. 

Ez egy hatalmas kőből épült épület, aminek a közepén 
gy  homokkal  felszórt  porond  van.  A  

lelátókon szintén kőből faragott ülések találhatóak. Íves 
átjárókon lehet megközelíteni a pincét. Itt pihenők, 
beugrók, és zárt cellák találhatóak, amik 
összeköttetésben vannak a küzdőtérrel. Itt tartják fogva 

t, és az állatokat. Az arénában hetente 
egyszer, vagy kétszer rendeznek küzdelmet (lásd 
szórakozás), munkaszüneti napokon, és egyéb 

A belépési díj az arénába 1 AT fejenként, ami az 
esemény nagyságától függően változhat is. Lehet 

y akár ingyenes! 

Mágiahasználók Céhének központja 

Két bizarr épületből áll, amit középben egy híd köt 
össze. A tornyok külső megjelenése igen groteszk. 
Vízköpők, kisebb tornyok, kupolák, leszálló pillérek, 
boltívek, sőt az összes építészeti stílust belepréseltek 
ebbe a két épületbe. A belső elrendezés is 
hasonlóképpen zavaros, mint a külseje. Egy újoncnak jó 
ideig eltart, míg kiismeri magát. 

adnak otthont Duramax Frogshaper, 
laboratóriumának. Állítólag igen 
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A Mágiahasználók Céhének 
a vezetője Duramax 
Frogshaper összekülönbözött 
egy koldussal, akit békává 
változtatott. Sajnos ez a béka 
olyan nagy, mint egy ember. 
Megszökött, egy közeli 
csatornalejárón keresztül. 
Veszélyt jelent a gyerekekre, 
és a kis humanoidokra. A 
városi őrség fejpénzt tűzött 
ki  rá.  A  Koldusok  Céhe  
felkéri a Hősöket, hogy 
ereszkedjenek le a 
csatornába, és hozzák vissza 
társukat élve, hogy 
visszaváltoztathassák. 
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kísérleteket végez 
itt. A nagyobb 

találhatóak a 
tantermek, laborok, 
a tanulók 
hálószobái, és egy 
hatalmas nagy 
könyvtár. Sok 
kötet, 
tartanak még a régi 
Carsepolis romjai 
közül került elő. 
Ezek nagyon 
régiek. A céhet 
felettébb é
varázstárgyak, és a 

varázskönyvek, 
főleg akkor, ha az 
az ősi város

közül származnak. 
 
 
G4 – Az Uzsorások Konzorciuma 
 
Ez  az  épület  egy  kis  szervezeté,  de  az  épület  inkább  
hasonlít várhoz, mint hagyományos házhoz. Magas 
kőfal  veszi  körbe,  kicsi rácsos ablakai vannak, és egy 
vasalt kapu védi a bejáratot. Mágikus aura lengi kőrbe, 
és ha még ez nem lenne elég, állig felfegyverzett őrök 
állnak a kapuban, és a flakon. Bejutni, csak előzetes 
időpont egyeztetésével lehet, és ekkor is csak a külső 
épületbe lehet belépni. A hátsó részt nagyobb erőkkel 
védik, mint az első előteret. A hátsó részen találhatóak 
az irodák, tárolók, és a pénz, amit kölcsönadnak. Ez az 
összeg bizonyos polgárok számára egy vagyont is 
jelenthetnek. 
 
G5 - Művészek, és Komédiások Céhe 
 
Ez  a  nagy  és  
hivalkodó színű 
épület a céh székháza. 
Forgalmas, zajos, éjjel 
nappal jönnek-
mennek az 
különlegesebbnél 
különlegesebb tagok, 
és  a  látogatók.  A  
kalandozóknak igen 
ritkán kérik fel őket 
hosszú távú 
szolgálatra. A céh 
tömöríti a tehetséges 
előadó művészeket, 
segíti őket a 
munkájukban, a 
városban. Sőt ha 
szükséges, be tudnak 
jutni fontosabb 
helyekre, és zártkörű 
rendezvényekre… 
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A Mágiahasználók Céhe 
elvesztette, az egyik kísérleti 
homonculus lényét, ami az 
egyik nyitott ablakon szökött 
meg, az egyik padlás 
laborból. Most a háztetőkön 
barangol. Teljesen immunis 
mindenféle mágiára, és 
mágikus eszközre. Ezért 
hétköznapi módon kell 
elkapni. A Hősöket felbérlik, 
hogy keressék meg, és 
hozzák vissza a lényt, 
mielőtt kiderül ereje, és a 
Tolvajok Céhe elraboltatja az 
alkotót. 
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Úgy hírlik, hogy Azzur 
Nagyúr hamarosan adót fog 
kivetni minden mágia 
használóra, legyen az 
bármilyen csekély 
képességű. Az ötlet 
nyilvánvalóan onnan 
származik, hogy a Koldusok 
Céhe megelégelte, hogy 
tagjait mindenféle hüllővé, 
és kétéltűvé változtatják át. 
Hogy a varázslók maguk 
kezdjenek kutatni a 
Koldusok Céhének feje után, 
nem tűnik jó ötletnek. 
Alternatív megoldásként a 
Hősöket kérik fel erre a 
feladatra. 

szörnyű 
kísérleteket végez 
itt. A nagyobb 

épületben 
találhatóak a 
tantermek, laborok, 
a tanulók 
hálószobái, és egy 
hatalmas nagy 
könyvtár. Sok 

 amit itt 
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Carsepolis romjai 
közül került elő. 
Ezek nagyon 
régiek. A céhet 
felettébb érdeklik a 
varázstárgyak, és a 

varázskönyvek, 
főleg akkor, ha az 
az ősi város romjai 

Ez  az  épület  egy  kis  szervezeté,  de  az  épület  inkább  
hasonlít várhoz, mint hagyományos házhoz. Magas 

icsi rácsos ablakai vannak, és egy 
vasalt kapu védi a bejáratot. Mágikus aura lengi kőrbe, 
és ha még ez nem lenne elég, állig felfegyverzett őrök 
állnak a kapuban, és a flakon. Bejutni, csak előzetes 
időpont egyeztetésével lehet, és ekkor is csak a külső 
pületbe lehet belépni. A hátsó részt nagyobb erőkkel 

védik, mint az első előteret. A hátsó részen találhatóak 
az irodák, tárolók, és a pénz, amit kölcsönadnak. Ez az 
összeg bizonyos polgárok számára egy vagyont is 

 

 
 
G6 - Hadrak Család Háza
 
A város egyik legrégebbi alapító családja. Ez egy nagy 
kastély, körülötte istállókkal, és 
épületekkel. Többszörös alaksorral, és pincével 
rendelkezik. A ház szolgáinak és őreinek is itt adnak 
szállást, a környező kisebb melléképületekben. A 
család, sokat tartózkodik külhonban. Míg távol vannak 
ügyeik intézést, a személyi titkárjukra bízzák. A ház 
ismert a környező kalandorok körében, mert időről 
időre sok munkát adnak nekik. 
 
 
 
G7 –Kobassis Család Háza
 
Ez az épület, egy hatalmas nagy torony, amit kertek, és 
számos kiszolgáló szárnyépület vesz körbe. 
Köszönhetően a család háza elleni többszöri 
támadásnak, amit a 
Tolvajok Céhe 
intézett, a falakon, a 
kertekben, 
mindenhol 
gondosan 
megtervezett 
csapdák vannak 
elrejtve. Ezzel 
próbálják 
visszatartani a nem 
kívánt látogatókat. 
Szinte minden 
alkalmazott, és őr aki 
a Kobassis családot 
szolgálja, több 
generációra tekint 
vissza. Így hűségük, 
és odaadásuk teljes 
egészében megkérdőjelezhetetlen.
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hogy Azzur 
Nagyúr hamarosan adót fog 
kivetni minden mágia 
használóra, legyen az 
bármilyen csekély 
képességű. Az ötlet 
nyilvánvalóan onnan 
származik, hogy a Koldusok 
Céhe megelégelte, hogy 
tagjait mindenféle hüllővé, 
és kétéltűvé változtatják át. 

rázslók maguk 
kezdjenek kutatni a 
Koldusok Céhének feje után, 
nem tűnik jó ötletnek. 
Alternatív megoldásként a 
Hősöket kérik fel erre a 
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Trimak és Herlak Kobassis
testvérek, és a családi szék 
várományosai. Titokban 
bérenceket k
csapat fogja segíteni őket 
abban, hogy megdöntsék 
jelenlegi vezetőjük
Veldan hatalmát, és a 
fivéreket tegye meg új 
vezetőnek. A Hősökön 
múlik, hogy részt vesznek
ebben a puccskísérletben 
vagy sem…

 

 

 

A város egyik legrégebbi alapító családja. Ez egy nagy 
kal, és egyéb kiszolgáló 

. Többszörös alaksorral, és pincével 
rendelkezik. A ház szolgáinak és őreinek is itt adnak 
szállást, a környező kisebb melléképületekben. A 

ád, sokat tartózkodik külhonban. Míg távol vannak 
i titkárjukra bízzák. A ház 

ismert a környező kalandorok körében, mert időről 
időre sok munkát adnak nekik.  

Kobassis Család Háza 

Ez az épület, egy hatalmas nagy torony, amit kertek, és 
számos kiszolgáló szárnyépület vesz körbe. 

alád háza elleni többszöri 

egészében megkérdőjelezhetetlen. 

  

KALAND BEVEZETŐ 

Trimak és Herlak Kobassis 
testvérek, és a családi szék 
várományosai. Titokban 
bérenceket keresnek. Ez a 
csapat fogja segíteni őket 
abban, hogy megdöntsék 
jelenlegi vezetőjük XIV 
Veldan hatalmát, és a 
fivéreket tegye meg új 
vezetőnek. A Hősökön 
múlik, hogy részt vesznek-e 
ebben a puccskísérletben 
vagy sem… 

 



G8 - D'Arrago Család Háza 
 
Ahogy egy fiatal  nemeshez illik  a  házát  is  úgy építette  
fel. A kastélya a legújabb technológiával, és stílus
épült. Tornyai, a régi tornyok fölé magasodik. A 
személyzetről mindenki tudja, hogy igen nagylelkűek a 
koldusokkal. Mindig sokan bóklásznak a kastély körül, 
főképpen a hátsó bejáratnál. A házhoz tartozik egy 
hatalmas nagy istálló, és kocsik garmadája, 
városon kívüli istállókban tartanak. Mértékük az 
hétköznapi emberek szemében túlzónak tűnhet. A 
család valahogy elrendezte, hogy mikor be vagy 
kilépnek egy városi kapun, nekik nem kell kapuadót 
fizetniük. 
 
 
G9 - Fekete 
Koponya 
 
Ezt a sötét és piszkos 
szerencsejáték tanyát 
úgy lehet meglelni, 
hogy a sikátor 
végében egy ajtón öt 
fehér és egy fekete 
koponyát kell keresni. 
A belső gyertyafényes 
szoba ad otthont egy 
halálos 
szerencsejátéknak. Ide 
csakis kizárólag a 
legkétségbeesettebbek 
jönnek. Ha nyernek, 
akkor jó pénzt 
kapnak, ha vesztenek, 
az életüket vesztik 
el… Egy titokzatos 
feketeruhás ember 
vezeti a helyet. Ő 
helyez a játékos elé hat 
azonos koponya alakú 
tablettát. Az egyik 
koponya gyors és 
halálos  méreg,  míg  a  
másik öt ártalmatlan. 
Ha a szerencsejátékos 
lenyel egyet az 
ártalmatlanok közül, 
akkor  nyer  20  AT.  A  másik  esetben  a  hullája  a  
tulajdonosé lesz. Az a hír járja a városban, hogy a tulaj 
szövetségben áll egy nekromantával, és neki adja el a 
holtakat ocsmány kísérletezésre. 
 
 
G10 - Dietrich Zuvember – Az Alkimista
 
Ez az ős öreg alkimista Dietrich egy vad megjelenésű, 
perzselt szakállú, torzonborz hajó ember, mindig 
koszos, foltos, és festékes ruhában jár. Dietrich
működését a Mágiahasználók Céhe felfüggesztette a 
közelmúltban, mert balul sült el az egyik kísérlete, 
amiben a Céh vezető helyettese is részt vett.
kalandozók, és tolvajok keresik a baleset 
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Ahogy egy fiatal  nemeshez illik  a  házát  is  úgy építette  
fel. A kastélya a legújabb technológiával, és stílusban 
épült. Tornyai, a régi tornyok fölé magasodik. A 
személyzetről mindenki tudja, hogy igen nagylelkűek a 
koldusokkal. Mindig sokan bóklásznak a kastély körül, 
főképpen a hátsó bejáratnál. A házhoz tartozik egy 
hatalmas nagy istálló, és kocsik garmadája, amit a 
városon kívüli istállókban tartanak. Mértékük az 
hétköznapi emberek szemében túlzónak tűnhet. A 
család valahogy elrendezte, hogy mikor be vagy 
kilépnek egy városi kapun, nekik nem kell kapuadót 

akkor  nyer  20  AT.  A  másik  esetben  a  hullája  a  
tulajdonosé lesz. Az a hír járja a városban, hogy a tulaj 
szövetségben áll egy nekromantával, és neki adja el a 

Az Alkimista 

Ez az ős öreg alkimista Dietrich egy vad megjelenésű, 
perzselt szakállú, torzonborz hajó ember, mindig 
koszos, foltos, és festékes ruhában jár. Dietrich 

a Mágiahasználók Céhe felfüggesztette a 
az egyik kísérlete, 

amiben a Céh vezető helyettese is részt vett. Jelenleg 
kalandozók, és tolvajok keresik a baleset 

következményeit. Azonban Dietrich a mágiával nagy 
sikereket  ért  el  eddig,  még  akkor  is  ha  ezek  a  tárgyak  
némelyike haszontalan. Dietrichet
városban, és különböző projektjei. Ezek közül a 
legnagyobb az ólomból aranyat (eddig sikertelen), a 
másik, a disznóbőrből selymet (ez részben sikeres), és a 
halból marhahúst (ez igen mocskos).
 
 
G11 – A Kígyó Királynő
 
Ez  a  furcsa  lény,  a  Ke
körülmények között egy gyönyörű szép házban. A 
szolgálókat, az élelmet, és minden
biztosít. A Kígyó Királynő eredetileg

 
G12 - Dvorgar az Ápolatlan
 
Ő egy  igen  sovány  kereskedő,  rosszul  öltözött,  és  a  
személyisége is igen kellemetlen, főleg akkor, ha 
pénzzel tartoznak neki! Egy lepusztult házban él a Fa 
Közben. Hazug, és csaló, minden trükköt bevet, hogy 
bevételhez jusson anélkül, hogy el kelljen adnia valamit 
is. Teljesen alkalmatlan arra, hogy megvédje magát, 
vagy, hogy megöljön valakit. Meglehetősen
inkább elmenekül, a konfliktusból, és később bérel fel 
embereket a megtorlásra. A készletei nem túl nagyok, 
és általában szokatlan dolgokból, és kegyetlen 
fegyverekből áll. Ritkán tesz szert ezek eladásából nagy 
nyereségre. 
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következményeit. Azonban Dietrich a mágiával nagy 
sikereket  ért  el  eddig,  még  akkor  is  ha  ezek  a  tárgyak  
némelyike haszontalan. Dietrichet jól ismerik a 
városban, és különböző projektjei. Ezek közül a 
legnagyobb az ólomból aranyat (eddig sikertelen), a 
másik, a disznóbőrből selymet (ez részben sikeres), és a 
halból marhahúst (ez igen mocskos). 

A Kígyó Királynő 

Ez  a  furcsa  lény,  a  Kert Negyedben él, luxus 
körülmények között egy gyönyörű szép házban. A 

az élelmet, és minden mást Azzur Nagyúr 
irálynő eredetileg egy normális nő 

volt, de egy szörnyű 
rítus folyamán, amit a 

Koponyák 
Sivatagában végzett 
egy Caart Pap 
átváltoztatta a fejét 
kígyóvá. 
 
Ritkán  hagyja  el  a  
házat a Kigyó 
Királynő. Szeret 
intelligens emberekkel 
beszélgetni, csak 
sajnos igen erőszakos, 
és ingerlékeny. Ezért a 
látogatói nagyon 
ritkák, és nagyon 
bátornak kell lenniük. 
 
Azzur Nagyúr 
pártfogoltja a Kígyó 
Királynő. Hatalmas 
nagy fizetséget 
ajánlott fel annak, aki 
képes a 

visszaváltoztatni 
eredeti formájára. 
 
 
 
 
 
 

z Ápolatlan 

Ő egy  igen  sovány  kereskedő,  rosszul  öltözött,  és  a  
személyisége is igen kellemetlen, főleg akkor, ha 
pénzzel tartoznak neki! Egy lepusztult házban él a Fa 
Közben. Hazug, és csaló, minden trükköt bevet, hogy 
bevételhez jusson anélkül, hogy el kelljen adnia valamit 
is. Teljesen alkalmatlan arra, hogy megvédje magát, 
vagy, hogy megöljön valakit. Meglehetősen gyáva, 
inkább elmenekül, a konfliktusból, és később bérel fel 
embereket a megtorlásra. A készletei nem túl nagyok, 
és általában szokatlan dolgokból, és kegyetlen 
fegyverekből áll. Ritkán tesz szert ezek eladásából nagy 

  



58 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

G13 – A Nagy Garolon – Festőművész 
 
Ő egy festőművész, köpenye mindig festékes, hosszú 
szakálla, és vastag szemöldöke van. Eredetileg 
Allansiában udvari festője volt Shazaar
száműzték, miután megfestette lányának a portréját. Í
került Feketehomok Kikötőbe. Azt mesélik
hogy  a  szóban  forgó  portrén  a  lány  feje  úgy  nézett  ki,  
mint egy lóé. Garolon közel öt éven keresztül ivott, 
tivornyázott, nőzött Feketehomok Kikötőben, elkerülve 
ezzel a becsületes munkát! (ha lehet ilyenről szó a 
városban) Ezek után nyitotta meg műhelyét, ahol 
felajánlja szolgálatait. A megbízásainak költsége elérheti 
a 10000AT, ami függ a kép méretétől, összetettségétől, a 
festés időtartamától, és főleg attól, hogy mennyire 
jelenítse meg az alany személyiségét. Azt beszélik, hogy 
a fickó nagy „művész” és sokkal jobb áron dolgozik, 
mint társai (főképpen ezt a részeges haverjai, a nőcskéi 
mondják róla az ivókban) Garolonos háza tele van 
freskókkal kívül belül. Mindenfelé vázlatok, és skiccek 
vannak kifüggesztve a falakra. A jelenlegi szeretője 
időnként kiárusításokat tart a ház előtti istállóban. A 
kiárusítás nagyban függ attól, hogy milyen az időjárás.
 
G14 – Alden Úr - Tolvaj Kölcsönző 
 
Ez  a  város  tele  van  relytéjjel, de főképpen tolvajjal. 
Ennek  egyik  veterán  tagja  Alden  Úr,  aki  a  Tolvaj  Céh  
oszlopos tagja, de annak igazgatásában nem vesz részt. 
Hatalmas folyóparti házában él, a hétköznapi emberek 
számára úgy tűnik, ő egy gazdag kereskedő. De aki 
ismeri, (vagy jó kapcsolatai vannak) az tudja mivel is 
foglakozik valójában. 
 
Az, aki szeretne kapcsolatba kerülni Alden Úrral,, mert 
szeretné megbízni egy munkával pontosan este 11.15
kor kell hozzá becsengetnie négyszer egymás után 
röviden.  Ez  után  várakoznia  kell  két  percet,  majd  egy  
összes öreg komornyikruhás úriember nyit ajtót, és 
érdeklődi a látogató mibenlétéről. Felhívja a figyelmet, 
hogy gazdáját most 
nem lehet zavarni, de 
minden üzenetet 
készségesen át fog 
neki  adni.  Ha  a  
látogató valóban 
elmondja miért is 
érkezett, és mit 
szeretne kérni Alden 
Úrtól (mert valójában 
Ő áll kint az ajtóban), 
akkor eldönti, hogy 
vallja-e a 
megbízatást, vagy 
sem. Alden Úr soha 
nem tart a csapatával. 
Nem válla munkát a 
palota, és a 
templomok ellen, és 
számára piti 
ügyekkel nem 
foglakozik. A 
munkadíjnak mindig elkéri a 30%-at, de ha új ügyféllel 
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Az a pletyka járja 
mostanában, hogy Alden Úr 
a legendás tolvaj látta Azzur 
Nagyúr arcát. Sőt meglepő, 
hogy eddig semmiféle 
intézkedést nem tettek ez 
ügyben. A pletykáról 
kiderült, hogy igaz, Craik 
híreszteli, aki egy rivális 
tolvaj, és szeretné 
megnehezíteni a 
tiszteletreméltó gazember 
üzletét. Alder Úr felbérli a 
Hősöket, hogy keressék 
meg, és vessen véget a 
pletykának. 
 

Ő egy festőművész, köpenye mindig festékes, hosszú 
szakálla, és vastag szemöldöke van. Eredetileg 
Allansiában udvari festője volt Shazaar-nál, de 

festette lányának a portréját. Így 
került Feketehomok Kikötőbe. Azt mesélik a népek, 
hogy  a  szóban  forgó  portrén  a  lány  feje  úgy  nézett  ki,  

közel öt éven keresztül ivott, 
tivornyázott, nőzött Feketehomok Kikötőben, elkerülve 
ezzel a becsületes munkát! (ha lehet ilyenről szó a 

műhelyét, ahol 
felajánlja szolgálatait. A megbízásainak költsége elérheti 
a 10000AT, ami függ a kép méretétől, összetettségétől, a 
festés időtartamától, és főleg attól, hogy mennyire 

Azt beszélik, hogy 
űvész” és sokkal jobb áron dolgozik, 

haverjai, a nőcskéi 
háza tele van 

freskókkal kívül belül. Mindenfelé vázlatok, és skiccek 
vannak kifüggesztve a falakra. A jelenlegi szeretője 

ként kiárusításokat tart a ház előtti istállóban. A 
kiárusítás nagyban függ attól, hogy milyen az időjárás. 

, de főképpen tolvajjal. 
Ennek  egyik  veterán  tagja  Alden  Úr,  aki  a  Tolvaj  Céh  

opos tagja, de annak igazgatásában nem vesz részt. 
Hatalmas folyóparti házában él, a hétköznapi emberek 
számára úgy tűnik, ő egy gazdag kereskedő. De aki 
ismeri, (vagy jó kapcsolatai vannak) az tudja mivel is 

olatba kerülni Alden Úrral,, mert 
szeretné megbízni egy munkával pontosan este 11.15-
kor kell hozzá becsengetnie négyszer egymás után 
röviden.  Ez  után  várakoznia  kell  két  percet,  majd  egy  
összes öreg komornyikruhás úriember nyit ajtót, és 

ató mibenlétéről. Felhívja a figyelmet, 

at, de ha új ügyféllel 

kerül szembe, attól általában mindig nagyobb 
százalékot követel. 
 

 
 
 
G15 – Arakor Nikodemus
 
Talán a leghíresebb lakója Feketehomok Kikötőnek 
Azzur Nagyúr után a Varázsló Nikodémusz. Lakhelye 
az Éneklő Híd alatt található. A híd maga igen rági, 
részben már korhadt, és megereszke
több száz koponya van kitűzve. Sok koponya nem 
emberi származású, szarvai
Amikor a tenger felöl, feltámad, a szél és átfúj a 
koponyákon, érdekes hang támad, és olyan lesz, mintha 
a híd dalolna. 
 
Nikodémosz a híd déli végén él, ahol egy lépcső
lefelé, ajtajáig, amire a következő van festve „Belépni 
Tilos!”. A történetét, és a
Titánban (62. oldal). Elég azt mondani, hogy tanítványa 
volt a Nagy Varázslónak, ugyanakkor mikor 
Yaztromo. Sokat kalandozott, és harcolt a gonosszal, 
míg végül visszavonult Nikodémusz, ebbe a városba. 
Hajléka igen szerény. Annak ellenére, hogy a 
legerősebb varázsló a Titánon, nagyon szegényesen él 
egyedül a rablók, tolvajok, és a városi őrség között.
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Az a pletyka járja 
ostanában, hogy Alden Úr 

a legendás tolvaj látta Azzur 
Nagyúr arcát. Sőt meglepő, 
hogy eddig semmiféle 
intézkedést nem tettek ez 
ügyben. A pletykáról 
kiderült, hogy igaz, Craik 
híreszteli, aki egy rivális 
tolvaj, és szeretné 
megnehezíteni a 

ó gazember 
üzletét. Alder Úr felbérli a 
Hősöket, hogy keressék 
meg, és vessen véget a 

alában mindig nagyobb 

Arakor Nikodemus 

Talán a leghíresebb lakója Feketehomok Kikötőnek 
Azzur Nagyúr után a Varázsló Nikodémusz. Lakhelye 
az Éneklő Híd alatt található. A híd maga igen rági, 
részben már korhadt, és megereszkedett. A korlátjain 
több száz koponya van kitűzve. Sok koponya nem 

, szarvaik, és agyaraik vannak. 
Amikor a tenger felöl, feltámad, a szél és átfúj a 
koponyákon, érdekes hang támad, és olyan lesz, mintha 

i végén él, ahol egy lépcső vezet 
a következő van festve „Belépni 

Tilos!”. A történetét, és az életútját megtalálod a 
Titánban (62. oldal). Elég azt mondani, hogy tanítványa 
volt a Nagy Varázslónak, ugyanakkor mikor Gereth 

Sokat kalandozott, és harcolt a gonosszal, 
míg végül visszavonult Nikodémusz, ebbe a városba. 
Hajléka igen szerény. Annak ellenére, hogy a 
legerősebb varázsló a Titánon, nagyon szegényesen él 
egyedül a rablók, tolvajok, és a városi őrség között. 
  



Az öreg varázsló nem szereti, ha zavarják, még ha 
maguk a Hősök teszik azt. Kizárólag csakis 
életbevágóan fontos ügyekkel foglalkozik. Nikodémusz 
segít azoknak, akik kétségbeesésükben már máshoz 
nem tudnak fordulni, és természetesen kiáll az 
oldalukon, ha kell, harcol is. De azokra időt se szán, 
akik csak valamilyen varázslatot szeretnének, vagy 
megjavítatni akarják tönkrement varázstárgyaikat.
 
A háza belülről kicsi, meglepően tiszta és rendezett. 
Mindig van friss innivalója, és étele. Sok mindennel 
díszíti a házat, de a tárgyak között igen kevés a 
mágikus. Nikodémusz azt állítja, hogy így sokkal 
kisebb a szomszédok kísértése. 
 
Egyike az igazán jó emberek közül a városban. 
Nikodémusz hasznos szövetséges lehet a Hősöknek, ha 
szükségük van rá. 
 
 

 
 
Vörösinges Ioran egy legendás tolvaj volt V

foglalkozott a politikával, és a belső viaskodásokkal a Tolvajok Céhében. Inkább arra összpontosított, hogy tudását, tehetség

tökélyre fejlessze. Meglopta a városi céheket, kereskedőket, és a nemesi házakat is. Betört az uzsorásokhoz, és a bíróságra is. Ellopott egy 

ezüst tálcát magától Valentis Báró privát étkészletéből is. Valójában soha nem hagyott nyomot, amivel azonosít

nem azt, hogy soha nem rabolt sokat, mindig csak keveset egy

tették tökéltessen híressé, nem pedig az egyszeri nagymértékű

Az évek során Ioran egyfajta legendává vált a tol

tolvaj valójában unatkozni kezdett, mert minden kihívást legyőzött, amit lehetett teljesített.

Minden megváltozott, mikor egy nap egy északi barbár érkezett a város

csimbókosan lógott. Az egyik kocsmában üldögélt, mikor a pult felé gyalogolva megragadta csuklóját ez az ember, és megkérdezt

érdekelné-e valami új kihívás? A kíváncsi I

Elmondta neki, hogy a régi város Carsepolis romjai között van egy elfeledett templom mélyen a föld alatt. Állítólag ez a temp

pusztítást, és az egyik szobájában megtalálha

ajtók, és halhatatlan őrzők védelmezik. 

Elfogadva a kihívást Ioran leereszkedett a csatornáb

rosszabbakat. A veszélyes részeken, mint egy árnyák suhant át. A tolvaj ez után elérte a templom bejáratát, nagyon kevés erőf

Sikeresen kinyitotta a rendkívül összetett törpe lakatot, ami az ajtót zárta, és belépett a templ

pár percnél, és Ioran kezdte úgy érezni, hogy ez nem volt valami nagy feladat a számára.

A terem falai kárpitozva voltak, a csempe a padlón 

szobor felé kezdett menni. Így belépett egy védőkörbe. Az arany szobor az istent ábrázolta, kinyújtott kezében egy zöld gyémá

mintha azt át akarná nyújtani. Mikor a termen átért kilépett a körből, ezzel aktiválta az őrzőket. L

szemükkel csak a tolvajt nézték fegyvereiket vészjóslóan lóbálták. I

felnevetett, és elmondat, hogy csak úgy lehet megakadályozni, hogy ezek

kezébe fogja gyémántot nem mozdul, és nem hagyja el többé ezt a szobát. 

Ioran megragadta a drágakövet, tudva, hogy soha több

láttam őt. 
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varázsló nem szereti, ha zavarják, még ha 
maguk a Hősök teszik azt. Kizárólag csakis 
életbevágóan fontos ügyekkel foglalkozik. Nikodémusz 
segít azoknak, akik kétségbeesésükben már máshoz 
nem tudnak fordulni, és természetesen kiáll az 

arcol is. De azokra időt se szán, 
akik csak valamilyen varázslatot szeretnének, vagy 
megjavítatni akarják tönkrement varázstárgyaikat. 

A háza belülről kicsi, meglepően tiszta és rendezett. 
Mindig van friss innivalója, és étele. Sok mindennel 

at, de a tárgyak között igen kevés a 
mágikus. Nikodémusz azt állítja, hogy így sokkal 

Egyike az igazán jó emberek közül a városban. 
Nikodémusz hasznos szövetséges lehet a Hősöknek, ha 

 

G16 – Ezüst Érme Kocsma
 
Ez a létesítmény, az egyetlen kocsma a Kert Negyeben, 
és talán a legjobb az egész városban. Tulajdonosa és 
üzemeltetője a Julius Oftran a Hadrak ház egyik 
leszármazottja. A kocsmában nem készítenek, és 
árusítanak sört. Viszont finom borokat, égetet
szeszeket, és más egzotikus italokat egész Allansia 
területéről megtalálhatóak itt. A bútorok, és a dekoráció 
is igen kifinomult, úgy néz ki, mint egy nemesi kúria. 
Pontosan azért, hogy megfeleljen a vendégkörnek. Az 
árak nagyon magasak, az ételek, és az
(kocsma minősítés 6) Természetesen ez a visszatérő 
vendégeknek nem jelent problémát.
 
Az a hír járja, hogy van a kocsmának egy elzárt privát 
része, ahova csak meghívott vendégek léphetnek be. 
Sok merész bűneset, és kaland tervei szövődtek
 
Számos alkalmazott dolgozik a kocsmában. Őrök az 
ajtónál. Pincérnők. Minden asztalnak külön 
felszolgálója van. Ezen felül egyéb kiszolgáló 
személyzet, akik lesik a vendégek minden egyéb 
kívánságait. 
 

oran egy legendás tolvaj volt Valentis Báró idején. Sok tekintetben egy korai verziója Alden Úrnak. I

foglalkozott a politikával, és a belső viaskodásokkal a Tolvajok Céhében. Inkább arra összpontosított, hogy tudását, tehetség

eglopta a városi céheket, kereskedőket, és a nemesi házakat is. Betört az uzsorásokhoz, és a bíróságra is. Ellopott egy 

ezüst tálcát magától Valentis Báró privát étkészletéből is. Valójában soha nem hagyott nyomot, amivel azonosít

, hogy soha nem rabolt sokat, mindig csak keveset egy-két értékes darabra korlátozta mindig a rablást. Ezek a kis é

, nem pedig az egyszeri nagymértékű rablás. 

egyfajta legendává vált a tolvajok, és a polgárok körében. Furcsa mód, még a városi őrség soraiban is tisztelték. A nagy 

tolvaj valójában unatkozni kezdett, mert minden kihívást legyőzött, amit lehetett teljesített. 

Minden megváltozott, mikor egy nap egy északi barbár érkezett a városba. Prémes ruhát, ágyékkötőt, csizmát viselt, hosszú haja 

csimbókosan lógott. Az egyik kocsmában üldögélt, mikor a pult felé gyalogolva megragadta csuklóját ez az ember, és megkérdezt

valami új kihívás? A kíváncsi Ioran megállt, leült inni a barbárral, de még jobban a feladat izgatta, amit az ember mondott. 

Elmondta neki, hogy a régi város Carsepolis romjai között van egy elfeledett templom mélyen a föld alatt. Állítólag ez a temp

pusztítást, és az egyik szobájában megtalálható egy igen értékes ékszer. Ez egy rég elfeledett Isten relikviája. A szobát csapdák, varázslatok, 

oran leereszkedett a csatornába, majd a romokhoz ért, kikerülte a lent élő szörnyeket, csempész

rosszabbakat. A veszélyes részeken, mint egy árnyák suhant át. A tolvaj ez után elérte a templom bejáratát, nagyon kevés erőf

Sikeresen kinyitotta a rendkívül összetett törpe lakatot, ami az ajtót zárta, és belépett a templomba. Maga a zárfeltörés nem 

oran kezdte úgy érezni, hogy ez nem volt valami nagy feladat a számára. 

A terem falai kárpitozva voltak, a csempe a padlón háromszínű piros, zöld, és arany. Mindent vastag por fed. I

szobor felé kezdett menni. Így belépett egy védőkörbe. Az arany szobor az istent ábrázolta, kinyújtott kezében egy zöld gyémá

mintha azt át akarná nyújtani. Mikor a termen átért kilépett a körből, ezzel aktiválta az őrzőket. Lassan kezdték ellepni az egész termet, izzó 

vereiket vészjóslóan lóbálták. Ioran ekkor a templom ajtajára pillantott

felnevetett, és elmondat, hogy csak úgy lehet megakadályozni, hogy ezek a lények a világra szabaduljanak, pusztítsanak 

gyémántot nem mozdul, és nem hagyja el többé ezt a szobát. Ekkor a barbár felkacagott, aki maga Logan Isten volt és eltűnt…

oran megragadta a drágakövet, tudva, hogy soha többé  nem fogja  elhagyni  a  szobát.  Még  most  is  úgy  áll,  a  szellemek  gyűrűjében.  Én  

 Hedrick, Tolvaj és Sírrabló
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Kocsma 

Ez a létesítmény, az egyetlen kocsma a Kert Negyeben, 
és talán a legjobb az egész városban. Tulajdonosa és 
üzemeltetője a Julius Oftran a Hadrak ház egyik 
leszármazottja. A kocsmában nem készítenek, és 
árusítanak sört. Viszont finom borokat, égetett 
szeszeket, és más egzotikus italokat egész Allansia 
területéről megtalálhatóak itt. A bútorok, és a dekoráció 
is igen kifinomult, úgy néz ki, mint egy nemesi kúria. 
Pontosan azért, hogy megfeleljen a vendégkörnek. Az 
árak nagyon magasak, az ételek, és az italok kiválóak. 
(kocsma minősítés 6) Természetesen ez a visszatérő 
vendégeknek nem jelent problémát. 

Az a hír járja, hogy van a kocsmának egy elzárt privát 
része, ahova csak meghívott vendégek léphetnek be. 

bűneset, és kaland tervei szövődtek már itt. 

Számos alkalmazott dolgozik a kocsmában. Őrök az 
ajtónál. Pincérnők. Minden asztalnak külön 
felszolgálója van. Ezen felül egyéb kiszolgáló 
személyzet, akik lesik a vendégek minden egyéb 

gy korai verziója Alden Úrnak. Ioran nagyon keveset 

foglalkozott a politikával, és a belső viaskodásokkal a Tolvajok Céhében. Inkább arra összpontosított, hogy tudását, tehetségét és képességeit a 

eglopta a városi céheket, kereskedőket, és a nemesi házakat is. Betört az uzsorásokhoz, és a bíróságra is. Ellopott egy 

ezüst tálcát magától Valentis Báró privát étkészletéből is. Valójában soha nem hagyott nyomot, amivel azonosítani lehette volna. Ha csak 

két értékes darabra korlátozta mindig a rablást. Ezek a kis értékű lopások 

vajok, és a polgárok körében. Furcsa mód, még a városi őrség soraiban is tisztelték. A nagy 

ba. Prémes ruhát, ágyékkötőt, csizmát viselt, hosszú haja 

csimbókosan lógott. Az egyik kocsmában üldögélt, mikor a pult felé gyalogolva megragadta csuklóját ez az ember, és megkérdezte tőle, 

ni a barbárral, de még jobban a feladat izgatta, amit az ember mondott. 

Elmondta neki, hogy a régi város Carsepolis romjai között van egy elfeledett templom mélyen a föld alatt. Állítólag ez a templom túlélte a 

tó egy igen értékes ékszer. Ez egy rég elfeledett Isten relikviája. A szobát csapdák, varázslatok, 

a lent élő szörnyeket, csempészeket, és még náluk is 

rosszabbakat. A veszélyes részeken, mint egy árnyák suhant át. A tolvaj ez után elérte a templom bejáratát, nagyon kevés erőfeszítéssel. 

omba. Maga a zárfeltörés nem tartott tovább 

arany. Mindent vastag por fed. Ioran a terem túlsó végén lévő 

szobor felé kezdett menni. Így belépett egy védőkörbe. Az arany szobor az istent ábrázolta, kinyújtott kezében egy zöld gyémántot tartott, 

assan kezdték ellepni az egész termet, izzó 

pillantott, és meglátta ott a barbárt, aki 

a lények a világra szabaduljanak, pusztítsanak és romboljanak, ha 

Ekkor a barbár felkacagott, aki maga Logan Isten volt és eltűnt… 

é  nem fogja  elhagyni  a  szobát.  Még  most  is  úgy  áll,  a  szellemek  gyűrűjében.  Én  

Hedrick, Tolvaj és Sírrabló 
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Hóhér Domb Negyed 
 
z  a  negyed  egy  pár  kiugró  dombra  épült,  és  a  
régi épületek néha figyelmeztetés nélkül 
omlanak össze egy-egy meredek oldal szélén. A 

déli oldal a folyó szélén különösen meredek. Itt 
lépcsőkön lehet megközelíteni a vizet. 
 
A negyed középpontja a Kivégzések Dombja, ezt 
használják évszázadok óta az uralkodók a 
nemkívánatos elemek eltávolítására. A dom
sivár, és kihalt Hóhérok Tere áll. Komor és rettenetes 
emlékeztetője a mindig jelen lévő halálos fenyegetésnek 
a városban. 
 
Ebben a negyedben főképpen szegények élnek, ők 
lakják az itteni épületeket. 
 

 
 
E1 – Hóhérok Tere 
 
Ezt a nagy burkolt teret, minden bejáratánál kő boltívek 
szegélyezik, legyen az utca, vagy sikátor. Mindegyik 
boltíven kitűzött fejek, ketrecbe zárt testek, vagy egyéb 
testrészek vannak 
kifüggesztve, a 
legutóbbi 
áldozattól. A teret 
magát kikövezték, 
nagy lapokkal. 
Több részre 
osztották fel, és 
mindegyik ilyen 
részben 
kivégzéshez 
használatos 
eszközök láthatóak, 
és vér rengeteg vér. 
Az ítélet 
végrehajtások 
napján, a tér 
zsúfolásig megtelik 
bámészkodóval, 
városiakkal, és 
utazókkal. 
Természetesen nem 
maradnak el az 
árusok sem, akik 
ételt, italt kínálnak, 
na meg a tolvajok, 
és más városi 
garázdák. 
Amikor nincsen 
kivégzés, akkor a 
tér csendes és 
kihalt, mindenki, 
aki teheti, elkerüli. 

KALAND BEVEZETŐ
 
Egy új banda a Kopasz 
Macskák teljesen leblokkolja 
a Kígyó Utca, és az 
Akasztófa Kapu közötti utat. 
A folyó irányába is 
barikádokat emeltek, és az 
áthaladásért mindenkitől 
személyenként 1 AT 
követelnek. Az alternatív 
útvonal a Hóhérok Terén át 
vezetne, de ez igen keskeny 
és  meredek  utca,  így  a  
kereskedők és az utazók 
vonakodva, de fizetnek. Úgy 
tűnik  a  Tolvajok  Céhét,  és  a  
Városi őrséget hidegen 
hagyja  a  dolog.  A  
Kereskedők Céhe felbéreli a 
Hősöket, hogy derítsék ki, 
hogy  ki  áll  a  banda  
hátterében, és nyissák meg 
újra az utakat. A vezetőjük 
valójában egykor maga is 
Városi őr volt, sőt tiszt, 
akinek jó kapcsolatai 
vannak. Úgy döntött, hogy 
mielőtt lelépne a városból, 
megszedi magát.
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dombra  épült,  és  a  
régi épületek néha figyelmeztetés nélkül 

egy meredek oldal szélén. A 
déli oldal a folyó szélén különösen meredek. Itt 

A negyed középpontja a Kivégzések Dombja, ezt 
használják évszázadok óta az uralkodók a 
nemkívánatos elemek eltávolítására. A domb közepén a 
sivár, és kihalt Hóhérok Tere áll. Komor és rettenetes 
emlékeztetője a mindig jelen lévő halálos fenyegetésnek 

Ebben a negyedben főképpen szegények élnek, ők 

 

teret, minden bejáratánál kő boltívek 
szegélyezik, legyen az utca, vagy sikátor. Mindegyik 
boltíven kitűzött fejek, ketrecbe zárt testek, vagy egyéb 

E2 – Hulla Tér 
 
Ez  a  kis  udvar,  a  Hóhérok  Terének  egyik  szélén  
található, a közepén egy díszes kútt
mindenhol düledező házak találhatóak. Jelenleg két 
Troll Városi Őr állomásozik itt. Erre azért volt szükség, 
mert a közelmúltban tizenhét halottat emeltek ki a kút 
aljáról. Ezt akkor fedezték fel, mikor egy piti kis tolvaj 
ide dobta be a zsákmányát üldözői elől. A halottakat 
még nem azonosították, és indítékot se találtak a 
halálukra. 
 
A környező lakosok főképpen a városi őrök jelenléte 
miatt nyugtalanok. 
 
 
E3 – Gyilkos Sikátor
 
Napközben az a sikátor szűk, és csendes, általában nem 
szentelnek neki  nagy  figyelmet.  De  ha  leszáll  az  éj,  
kereskedők, és mindenféle szolgáltatást áruló árusok 
jelennek meg itt. Bármit meg lehet itt venni, csak az ár a 
lényeg. Ritka és illegális áruk, a minőség viszont 
kétséges. A táncoló fáklya fényében, nagy bátorság
szükséges, ahhoz hogy bemerészkedjen ide valaki. A 
hangulat viszont kötődik a bent vehető áruk jellegéhez. 
A legtöbb új kereskedőt ez vissza is tartja. A városi 
őrség legtöbbszőr sötétedés után elkerüli ezt a helyet.
 
 
E4 - Boltosok Céheinek Nagy Szövetsé
 
Ez  a  nagy  és  rozoga  épület  a  székhelye  a  Boltosok  
Céheinek Nagy Szövetsége Céhnek, ők összpontosítják 
a kis kereskedők, kézművesek, boltosok céheit. A 
vezető az esernyőgyártó céh feje, állandó harcot folytat, 
a tagsági díjak beszedése érdekében. Ez
igen romos, és omladozó, javításra szorul. Csak minden 
negyedik szoba használható. Külsőleg a ház rendben 
van, díszes faragások, és egyéb faragott kőtáblák 
ékesítik. Ezek mind a kisebb céhek adományai.
 
 

 
 
E5 – Csónak Kikötő 
 
A meredek domboldal alján található ez a kis kikötő, 
ami tele van kis utasszállító csónakkal, hajóval. Ezek a 
kis vitorlások képesek pár főt elszállítani bárhova a 
folyón (lásd Utazás fent). A viteldíjat már leírtuk, a 
többi már attól függ hova akar menni az utas. Cs
jó tanács, érdemes előbb meg tanulni úszni, és utána 
beszállni egy ilyen csónakba.
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Egy új banda a Kopasz 
Macskák teljesen leblokkolja 
a Kígyó Utca, és az 
Akasztófa Kapu közötti utat. 
A folyó irányába is 
barikádokat emeltek, és az 
áthaladásért mindenkitől 
személyenként 1 AT 

nek. Az alternatív 
útvonal a Hóhérok Terén át 
vezetne, de ez igen keskeny 
és  meredek  utca,  így  a  
kereskedők és az utazók 
vonakodva, de fizetnek. Úgy 
tűnik  a  Tolvajok  Céhét,  és  a  
Városi őrséget hidegen 
hagyja  a  dolog.  A  
Kereskedők Céhe felbéreli a 

hogy derítsék ki, 
hogy  ki  áll  a  banda  
hátterében, és nyissák meg 
újra az utakat. A vezetőjük 
valójában egykor maga is 
Városi őr volt, sőt tiszt, 
akinek jó kapcsolatai 
vannak. Úgy döntött, hogy 
mielőtt lelépne a városból, 
megszedi magát. 
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Ez  a  kis  udvar,  a  Hóhérok  Terének  egyik  szélén  
található, a közepén egy díszes kúttal. Körülötte 
mindenhol düledező házak találhatóak. Jelenleg két 
Troll Városi Őr állomásozik itt. Erre azért volt szükség, 
mert a közelmúltban tizenhét halottat emeltek ki a kút 
aljáról. Ezt akkor fedezték fel, mikor egy piti kis tolvaj 

mányát üldözői elől. A halottakat 
még nem azonosították, és indítékot se találtak a 

A környező lakosok főképpen a városi őrök jelenléte 

Gyilkos Sikátor 

Napközben az a sikátor szűk, és csendes, általában nem 
neki  nagy  figyelmet.  De  ha  leszáll  az  éj,  

kereskedők, és mindenféle szolgáltatást áruló árusok 
jelennek meg itt. Bármit meg lehet itt venni, csak az ár a 
lényeg. Ritka és illegális áruk, a minőség viszont 
kétséges. A táncoló fáklya fényében, nagy bátorság 
szükséges, ahhoz hogy bemerészkedjen ide valaki. A 
hangulat viszont kötődik a bent vehető áruk jellegéhez. 
A legtöbb új kereskedőt ez vissza is tartja. A városi 
őrség legtöbbszőr sötétedés után elkerüli ezt a helyet. 

Boltosok Céheinek Nagy Szövetsége Céh 

Ez  a  nagy  és  rozoga  épület  a  székhelye  a  Boltosok  
Céheinek Nagy Szövetsége Céhnek, ők összpontosítják 
a kis kereskedők, kézművesek, boltosok céheit. A 
vezető az esernyőgyártó céh feje, állandó harcot folytat, 
a tagsági díjak beszedése érdekében. Ez miatt a Székház 
igen romos, és omladozó, javításra szorul. Csak minden 
negyedik szoba használható. Külsőleg a ház rendben 
van, díszes faragások, és egyéb faragott kőtáblák 
ékesítik. Ezek mind a kisebb céhek adományai. 

 

 

omboldal alján található ez a kis kikötő, 
ami tele van kis utasszállító csónakkal, hajóval. Ezek a 
kis vitorlások képesek pár főt elszállítani bárhova a 
folyón (lásd Utazás fent). A viteldíjat már leírtuk, a 
többi már attól függ hova akar menni az utas. Csak egy 
jó tanács, érdemes előbb meg tanulni úszni, és utána 
beszállni egy ilyen csónakba. 

  



62 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

E6 - Szürke Carulus 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ezt a vállalkozást egy ősi Fekete Elf nő vezeti, és két fia. 
Folyamatosan dolgoznak, mert sok a haláleset a 
városban. Sőt  nemrég  Carulus  nyitott  két  új  helyet.  
Egyet a Kereskedők Negyedében a Tű Sikátorban, a 
másikat pedig a Templom Negyedben a Kések Utcáján. 
Carulus és fiai igen sikeresek, mert meglehetősen jól 
ismerik a balzsamozást, mumifikálást, temetkezési 
szokásokat, hamvasztást máglyán, és egyéb halálla 
kapcsolatos rítusokat. Az üzlet főháza igen sötét hely, 
tele furcsábbnál furcsább eszközökkel, és temetkezési 
tárgyakkal. 
 
 
E7 - Baraban - Profi Bérgyilkos 
 
Ez a jól öltözött, és mindig makulátlan úriember, 
mindig hord  magánál  kardot,  és  egy  tőrt  az  övében.  
Csendes, és igen szerény, legtöbb idejében Baraban a 
kardforgató képességét csiszolgatja. Tagja a Bérgyilkos 
Céhnek. A kiszemelt áldozatát midig párbajra hívja ki, 
és eddig soha nem vesztett. A bérgyilkos, mindig 
jelentős kenőpénzt csúsztat a városi őröknek, és a 
bíráknak, ezt miatt Barabont még soha nem tartóztatták 
le, és nem ítélték el semmiféle bűncselekményért. 
Arrogáns, és nagyon biztos a képességeiben, amivel a 
pénzt keresi. Legutóbbi megbízatása alkalmával 
rengeteg aranyara tett szert. 
 
 
E8 – Sörköpő Vízköpő Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma látszólag a tulajdonosáról kapta nevét 
Vöröslábú Renwick-ről.  Ő egy  igen  ronda  ember.  Azt  
beszélik (bár nem ebben a kocsmában), hogy Renwick 
Valentis Báró törvénytelen gyermeke, és Azzur Nagyúr 
nyomorítatta meg, hogy még eszébe se jusson, hogy 
igényt tartson a város vezetésére. Általában nyugodt, és 
békés ember, legtöbb idejét a kocsmában tölti. De ha 
feldühítik valamivel, képes teljesen kikelni magából, az 
a hír járja, hogy berzenker állapotba is kerülhet. Ennek 
ellenére kitűnő sört, és élelmiszert szolgál fel (Kocsma 
minősítése 4) soka visszatérő vendég. 
 
 
 

Ezt a vállalkozást egy ősi Fekete Elf nő vezeti, és két fia. 
Folyamatosan dolgoznak, mert sok a haláleset a 

Sőt  nemrég  Carulus  nyitott  két  új  helyet.  
Egyet a Kereskedők Negyedében a Tű Sikátorban, a 
másikat pedig a Templom Negyedben a Kések Utcáján. 
Carulus és fiai igen sikeresek, mert meglehetősen jól 
ismerik a balzsamozást, mumifikálást, temetkezési 

t, hamvasztást máglyán, és egyéb halálla 
kapcsolatos rítusokat. Az üzlet főháza igen sötét hely, 
tele furcsábbnál furcsább eszközökkel, és temetkezési 

Ez a jól öltözött, és mindig makulátlan úriember, 
ord  magánál  kardot,  és  egy  tőrt  az  övében.  

Csendes, és igen szerény, legtöbb idejében Baraban a 
kardforgató képességét csiszolgatja. Tagja a Bérgyilkos 
Céhnek. A kiszemelt áldozatát midig párbajra hívja ki, 
és eddig soha nem vesztett. A bérgyilkos, mindig 
jelentős kenőpénzt csúsztat a városi őröknek, és a 
bíráknak, ezt miatt Barabont még soha nem tartóztatták 
le, és nem ítélték el semmiféle bűncselekményért. 
Arrogáns, és nagyon biztos a képességeiben, amivel a 
pénzt keresi. Legutóbbi megbízatása alkalmával 

Ez a kocsma látszólag a tulajdonosáról kapta nevét 
ről.  Ő egy  igen  ronda  ember.  Azt  

beszélik (bár nem ebben a kocsmában), hogy Renwick 
vénytelen gyermeke, és Azzur Nagyúr 

nyomorítatta meg, hogy még eszébe se jusson, hogy 
igényt tartson a város vezetésére. Általában nyugodt, és 
békés ember, legtöbb idejét a kocsmában tölti. De ha 
feldühítik valamivel, képes teljesen kikelni magából, az 

ír járja, hogy berzenker állapotba is kerülhet. Ennek 
ellenére kitűnő sört, és élelmiszert szolgál fel (Kocsma 

E9 – Vörös Lámpás Kocsma
 
6. fokozatú Kereskedelem 
A  kocsmát  három  fél-elf nővér vezeti (hármas ikrek)
akik mind ugyanúgy néznek ki, és még egyformán is 
öltöznek. Mint minden elf, a nővérek is jártasak egy 
kicsit a mágiában, ezt arra használják fel, hogy 
feljavítsák az ételeket, és a sört. (Kocsm
A kocsmát minden földnapkor teljesen bezárjá
szélnapkor kinyitják este. Sok pletyka kering arról, mi is 
folyik ilyenkor a bezsaluzott ablakok mögött, beleértve 
a démonimádást, emberáldozatokat, és más 
boszorkányságot. Mások szerint egyesek úgy hiszik, 
ezen a napon főzik a sört. 
 
 
E10 – Korcsma a Négyágú Kereszteződésben
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez  a  kis  kocsma  a  Domb  Utcában  található,  nevét  egy  
legendás találkozóról kapta, ami húsz éve esett meg. 
Négy kiemelkedő képességekkel rendelkező tolvaj 
találkozott itt, és osztotta szét zsákmányát a nag
rablásból. Mindegyik tolvajnak az volt a szándéka, 
hogy társait elteszi láb alól, a nagyobb rész érdekében. 
Fel  is  béreltek  embereket.  Kitört  a  káosz  a  kocsmában,  
aminek sok szemtanúja volt, majd az egész a levegőbe 
repült, és a tűzben rengetegen odavesz
kevesek kik túlélték az estét (talán a négy tolvaj is) 
lehetett tudni, mi is történt valójában. A mese hamar 
elterjedt, és mikor a kocsmát újraépítették erről a híres 
eseményről  kapta új nevét. Az ellátás nem igazán jó (2. 
minősítés, ami rossz). Ennek ellenére sokan választják 
ezt a helyet, ha valamilyen „üzleti” megbeszélésük 
akad. 
 
 
E11 – A Kézből Etettet Patkány Kocsmája
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma (minősége 3) egy szokatlan játékról ka
nevét,  amit  a  tulajdonos  Nagyd
játékosnak meg kell tartani annyi csatornapatkányt a 
kezében, amennyit csak lehet, miközben a közönség 
fogadásokat köt. A patkányok számát közben növelheti, 
ha akarja, a lényeg, az idő ameddig képes elviselni őket
Annyi bizonyos, hogy ez a játék igen véres tud lenni 
időnként. A jelenlegi rekordtartó Beryg Longfang a 
Troll, akinek sikerült egyszerre nyolc patkányt négy 
percig megtartania. Sajnos Beryg időközben elvesztette 
a jobb kezét, mikor megpróbálta megdönteni falállított 
rekordját! 
 
 

Kocsma 

elf nővér vezeti (hármas ikrek) 
akik mind ugyanúgy néznek ki, és még egyformán is 
öltöznek. Mint minden elf, a nővérek is jártasak egy 
kicsit a mágiában, ezt arra használják fel, hogy 
feljavítsák az ételeket, és a sört. (Kocsma minősítése 4). 
A kocsmát minden földnapkor teljesen bezárják, és 
szélnapkor kinyitják este. Sok pletyka kering arról, mi is 
folyik ilyenkor a bezsaluzott ablakok mögött, beleértve 
a démonimádást, emberáldozatokat, és más 
boszorkányságot. Mások szerint egyesek úgy hiszik, 

a Négyágú Kereszteződésben 

Ez  a  kis  kocsma  a  Domb  Utcában  található,  nevét  egy  
legendás találkozóról kapta, ami húsz éve esett meg. 
Négy kiemelkedő képességekkel rendelkező tolvaj 
találkozott itt, és osztotta szét zsákmányát a nagy 
rablásból. Mindegyik tolvajnak az volt a szándéka, 
hogy társait elteszi láb alól, a nagyobb rész érdekében. 
Fel  is  béreltek  embereket.  Kitört  a  káosz  a  kocsmában,  
aminek sok szemtanúja volt, majd az egész a levegőbe 
repült, és a tűzben rengetegen odavesztek. Azon 

túlélték az estét (talán a négy tolvaj is) tőlük 
lehetett tudni, mi is történt valójában. A mese hamar 
elterjedt, és mikor a kocsmát újraépítették erről a híres 
eseményről  kapta új nevét. Az ellátás nem igazán jó (2. 

ssz). Ennek ellenére sokan választják 
ezt a helyet, ha valamilyen „üzleti” megbeszélésük 

A Kézből Etettet Patkány Kocsmája 

Ez a kocsma (minősége 3) egy szokatlan játékról kapta a 
nevét,  amit  a  tulajdonos  Nagydisznó Hogg talált ki. A 
játékosnak meg kell tartani annyi csatornapatkányt a 
kezében, amennyit csak lehet, miközben a közönség 
fogadásokat köt. A patkányok számát közben növelheti, 

, a lényeg, az idő ameddig képes elviselni őket. 
a játék igen véres tud lenni 

időnként. A jelenlegi rekordtartó Beryg Longfang a 
Troll, akinek sikerült egyszerre nyolc patkányt négy 
percig megtartania. Sajnos Beryg időközben elvesztette 
a jobb kezét, mikor megpróbálta megdönteni falállított 

  



E12 – Varag Kitűnő Sörháza 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma a legdurvább, és legerőszakosabb, az egész 
városban, minden este kitör a kocsmai verekedés. A 
bútorzat, és a korsók egyaránt használhatóak 
fegyverként, mindig sok az eszméletlen test ilyen 
helyzetben a földön. A sörház (kocsma minősítése 3) 
tisztességes sört szolgál fel. Tulajdonosa egy 
nyugalmazott törpe kalandozó, név szerint Őrültkezű 
Varag. Szeretné megállítani az állandó verekedést a 
kocsmájában, de köztudott, hogy ő az első, aki 
becsatlakozik a csetepatéba. 
 
 
E13 - A Nap és a Hét Csillag Fogadó
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a nagy fogadó a Hóhérok Terének északi végén 
található. Jól megy az üzlet, azokon a napokon meg 
főleg, mikor kivégzések van, mert nagy er
ablakai vannak az emeleti szobáknak
néznek. Pincérek szolgálják fel az italokat, a vastag 
üvegablakok mögött, ahol a vendégeket 
tűz és a füst, nyugodt körülmények között 
„szórakozhatnak”. Vannak hálószobák, amik
áron tudnak kivenni az elítélt családtagjai, és 
ítéletvégrehajtós napján. Az alsó kocsma részben jó a 
kiszolgálás (5 minőségű) és jó híre van a városban. 
Viszont nagyon csendes, mikor nincsen kivégzés.
 
E14 – Macska és Feszület Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma az Akasztófa Kapunál helyezkedik el. 
Számos tábla, és felirat díszíti az oldalát, amivel 
megpróbálja az utazót becsábítani. Olyanok, mint friss 
sör, „baráti” kiszolgálás, külön boxok. A kapun 
belépöknek,  azonnal  ezt  a  helyet  ajánlják,  hogy  jó  az  
étel, és ital. Természetesen a kocsmában semmi ilyesmi 
nincsen (minősítése a kocsmának 3) amit a feliratok 
ígérnek. Valójában tele van a helyiség rosszarcú 
emberekkel, akik arra várnak, hogy miképpen 
könnyítsék  meg  az  utazót  a  pénzétől,  sőt  ami  még  
rosszabb, lehet, hogy az életével fizet, ha nem figyel 
oda. Veszélyes hely, ahol a sör jó, viszont gyakran 
kevernek bele altatót, vagy mérget. 
 
E15 – Fejetlen Troll Fogadó 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ezt a fogadót a kövér, és alacsony ember Maxim Vibril 
vezeti, aki a közelmúltban változtatta meg a létesítmény 
nevét „A Repülő Rókadenevér”-re. A névváltoztatás 
oka, a szomszédos épületben működő fogadó 
tulajdonosa miatt történt, aki történetesen egy troll. Ő 
vezeti a „Kacagó Favágó”-t. A cégérre festett kép 
kiköpött mása volt Gobbo Donzo-nak. A fogadóban 
átlagos a kiszolgálás (3 minőségű fogadó) de 
előfordulnak mérgezések, patkányok, tüzek, és egyéb 
titokzatos események. Gyakoriak a verekedések, a két 
intézmény között, ezt gyakorta az utcán rendezik le, de 
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Ez a kocsma a legdurvább, és legerőszakosabb, az egész 
városban, minden este kitör a kocsmai verekedés. A 
bútorzat, és a korsók egyaránt használhatóak 
fegyverként, mindig sok az eszméletlen test ilyen 

elyzetben a földön. A sörház (kocsma minősítése 3) 
tisztességes sört szolgál fel. Tulajdonosa egy 
nyugalmazott törpe kalandozó, név szerint Őrültkezű 
Varag. Szeretné megállítani az állandó verekedést a 

de köztudott, hogy ő az első, aki 

Hét Csillag Fogadó 

Ez a nagy fogadó a Hóhérok Terének északi végén 
található. Jól megy az üzlet, azokon a napokon meg 
főleg, mikor kivégzések van, mert nagy erkélyei, és 

i szobáknak,  amik  a  térre  
néznek. Pincérek szolgálják fel az italokat, a vastag 

vendégeket nem zavarja a 
tűz és a füst, nyugodt körülmények között 
„szórakozhatnak”. Vannak hálószobák, amiket kedvező 

ítélt családtagjai, és barátai, az 
ítéletvégrehajtós napján. Az alsó kocsma részben jó a 
kiszolgálás (5 minőségű) és jó híre van a városban. 
Viszont nagyon csendes, mikor nincsen kivégzés. 

sma az Akasztófa Kapunál helyezkedik el. 
Számos tábla, és felirat díszíti az oldalát, amivel 
megpróbálja az utazót becsábítani. Olyanok, mint friss 
sör, „baráti” kiszolgálás, külön boxok. A kapun 
belépöknek,  azonnal  ezt  a  helyet  ajánlják,  hogy  jó  az  

és ital. Természetesen a kocsmában semmi ilyesmi 
nincsen (minősítése a kocsmának 3) amit a feliratok 
ígérnek. Valójában tele van a helyiség rosszarcú 
emberekkel, akik arra várnak, hogy miképpen 
könnyítsék  meg  az  utazót  a  pénzétől,  sőt  ami  még  

et, hogy az életével fizet, ha nem figyel 
oda. Veszélyes hely, ahol a sör jó, viszont gyakran 

a fogadót a kövér, és alacsony ember Maxim Vibril 
özelmúltban változtatta meg a létesítmény 

re. A névváltoztatás 
oka, a szomszédos épületben működő fogadó 
tulajdonosa miatt történt, aki történetesen egy troll. Ő 

t. A cégérre festett kép 
nak. A fogadóban 

átlagos a kiszolgálás (3 minőségű fogadó) de 
előfordulnak mérgezések, patkányok, tüzek, és egyéb 
titokzatos események. Gyakoriak a verekedések, a két 
intézmény között, ezt gyakorta az utcán rendezik le, de 

előfordul, hogy az 
egyik, vagy a másik 
kocsmában teszik 
ezt. 
 
E16 – Kacagó 
Favágó Fogadó 
 
6. fokozatú 
Kereskedelem 
A fogadót a Troll 
Gobbo Donzo vezeti, 
aki folyamatos 
összetűzésben áll a 
szomszédos Fejetlen 
Troll Fogadóval. 
Gobboz volt a 
cégérre festve, de 
Maxim Vibril 
megváltoztatta azt, 
hogy ezzel 
kimutassa, hogy nem 
szeretne több 
összetűzést. Ez a 
fogadó is átlagos 
(minősítése 3). De 
sokkal inkább 
elkötelezett a vendégekkel szemben, mint ellenfele.
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elkötelezett a vendégekkel szemben, mint ellenfele. 

  

KALAND BEVEZETŐ 
 
Néhány ismeretlen tettes 
elkezdte mérgezi a Fejetlen 
Troll, és a Kacagó Favágó 
sörkészletét. A tulajdonosok 
egymást vádolják. Az egyik 
fogadó tulajdonosa felbéreli 
a Hősöket, hogy találják 
meg, és „büntessék” meg a 
méregkeverőt, mielőtt 
nagyobb  baj  lesz.  A  
méregkeverő valójában egy 
hamiskártyás és piti tolvaj, 
név szerint Philberk 
Grumby. Mindkét fogadóból 
kidobták csalás miatt, és 
most megpróbál bosszút 
állni. Philberk egy szobában 
él  a  Kacagó  Fejszés  mögött.  
Már megmérgezte azt a 
kutat, amiből mindkét 
fogadó a sört főzi, és 
várhatólag nemsokára 
felszolgálják azt. 
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Halpiac Negyed 
 

z egy furcsa emlékeztető arról, hogy 
Feketehomok Kikötő nem csak a tolvajok, 
kalózok, és bandák városa. Itt van a Halpiac, ez 

egy igen forgalmas területe a városnak. Sok halász él és 
dolgozik itt. A környék tele van raktárral
van egzotikus árukkal, ami csak arra várn
kereskedők kiárulják azt a Titánon. Közülük csak 
néhányban folyik illegális kereskedelem, a többi 
jogszerű. 
 
Ez a negyed igen rossz környék, egy házban több család 
is lakhat egyszerre. 
 

 
F1 – Hering rakpart 
 
Ez az a hely, ahol a kisebb halászhajók dokkolnak, és 
kirakodják rakományukat. A rakparttal szembeni 
épületek, raktárak, halászok házai, és hajóácsok 
műhelyei. A halászok hajóit, is ki lehet bérelni. 
Szállítanak utasokat a folyón felfelé, illetve lefelé. 
Újabban a hajósok között elterjedt az a megoldás, hogy 
az utazókat felveszik, elkérik a viteldíjat, és mikor már 
biztonságos távolságba kerültek a parttól a nyílt vízen, 
egyszerűen az bedobálják őket a vízbe. A rakpart 
mindig zsúfolásig tele van. Javítják a hajókat, vagy 
újakat  építenek.  A halászok hálói itt vannak kifeszítve, 
míg javítják őket. Állandó a munkalehetőség, mert 
mindig kell ember a ki és berakodáshoz.
 
 
F2 - Csónakkikötő Tér 
 
Ez a tér a szíve a hajóépítőknek
Kikötőben. Minden evező, csónak gálya innen kerül ki. 
Ácsok, kovácsok, és hajóácsok dolgoznak itt, új hajókon, 
halászoknak, kereskedőknek, és kalózoknak. A 
hajóácsok már egy ideje folyamatosan dolgoznak, hogy 
pótolják az elsüllyesztett kereskedelmi hajókat 
Feketehomok Kikötő-beli Kalóz hajókkal. Egyes 
kereskedők máshol vették eddig a hajóikat, de rájöttek 
arra, ha mindenki egy helyen vásárol, akkor lejjebb 
tudják az árakat nyomni. Így olcsóbban tudnak hajókat 
venni. 
 
 
F3 – Leégett Épület 
 
Megfeketedett fák, elszenesedett gerendák, összetört 
tetőcserepek, és törött olvadt üvegek mindenhol, a 
törmelék között. Az épület továbbra is része, a le nem 
égett sorháznak. Állítólag egy „véletlenűl” gyulladt tűz 
miatt égett le, mert lakói nem fizettek a Tolvajok 
Céhének védelmi pénz. A sorház lakói eddig semmiféle 
erőfeszítést nem tettek annak érdekében, hogy 
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tő arról, hogy 
Feketehomok Kikötő nem csak a tolvajok, 
kalózok, és bandák városa. Itt van a Halpiac, ez 

egy igen forgalmas területe a városnak. Sok halász él és 
dolgozik itt. A környék tele van raktárral, ami dugig 
van egzotikus árukkal, ami csak arra várnak, hogy a 

Titánon. Közülük csak 
néhányban folyik illegális kereskedelem, a többi 

egy házban több család 

 

ajók dokkolnak, és 
kirakodják rakományukat. A rakparttal szembeni 
épületek, raktárak, halászok házai, és hajóácsok 
műhelyei. A halászok hajóit, is ki lehet bérelni. 
Szállítanak utasokat a folyón felfelé, illetve lefelé. 

z a megoldás, hogy 
az utazókat felveszik, elkérik a viteldíjat, és mikor már 
biztonságos távolságba kerültek a parttól a nyílt vízen, 
egyszerűen az bedobálják őket a vízbe. A rakpart 
mindig zsúfolásig tele van. Javítják a hajókat, vagy 

alászok hálói itt vannak kifeszítve, 
míg javítják őket. Állandó a munkalehetőség, mert 
mindig kell ember a ki és berakodáshoz. 

hajóépítőknek Feketehomok 
Kikötőben. Minden evező, csónak gálya innen kerül ki. 

, kovácsok, és hajóácsok dolgoznak itt, új hajókon, 
halászoknak, kereskedőknek, és kalózoknak. A 
hajóácsok már egy ideje folyamatosan dolgoznak, hogy 
pótolják az elsüllyesztett kereskedelmi hajókat 

beli Kalóz hajókkal. Egyes 
áshol vették eddig a hajóikat, de rájöttek 

arra, ha mindenki egy helyen vásárol, akkor lejjebb 
tudják az árakat nyomni. Így olcsóbban tudnak hajókat 

Megfeketedett fák, elszenesedett gerendák, összetört 
olvadt üvegek mindenhol, a 

törmelék között. Az épület továbbra is része, a le nem 
égett sorháznak. Állítólag egy „véletlenűl” gyulladt tűz 
miatt égett le, mert lakói nem fizettek a Tolvajok 
Céhének védelmi pénz. A sorház lakói eddig semmiféle 

nem tettek annak érdekében, hogy 

újjáépítsék, és senki sem jelentkezett, hogy megvegye a 
telket. Ez a hely mutatja a város lakóinak elriaztás 
képen,  hogy  mi  is  fog  történni  azzal,  aki  nem  fizet  
védelmi pénzt a Tolvajok Céhének,
 
 
F4 – Hal Piac 
 
Ez az a nagy terület, ahol napi szinten a halászok 
eladják kifogott árujukat Feketehomok Kikötőben. 
Halak, rákok, kagylók és más furcsábbnál furcsább 
tengeri lényeket. Általában friss az áru, vagy csak 
néhány naposak, ez 
miatt az illatok igen 
kellemetlenek. Főleg 
a romlott halak miatt 
olyan átható és erős a 
piacon a szag. Ezeket 
főleg a dobozok alján 
rejtik el, hogy 
megpróbálják eladni, 
de olyan romlottak 
már, hogy még egy 
Troll sem enné meg. 
A halakat itt tisztítják 
meg belsőségeiktől. 
A piac területét 
tisztán tartják, de az 
ide vezető utakon, és 
a sikátorokban meg 
lehet fulladni a 
szeméttől. 
 
 
F5 – Bökő és 
Kopár Féregirtók 
 
6. fokozatú 
Kereskedelem 
Bökő Úr, aki vak, és 
kollégája Kopár Úr, 
aki pedig siket. 
Mindketten törpék, 
és féregirtással 
foglakoznak. A 
legjobbak a 
szakmában. A páros 
senkinek sem árulta 
el eddig, hogyan is 
csinálják, de igen hatékonyan képesek megakadályozni 
a rágcsálók, és bogarak elterjedését egy éven keresztül. 
A páros tiszteletdíja igen magas (100 AT szobánként) de 
ennek ellenére mikor feltűnn
köpenyükben, mindig tele van a zsákjuk elhullott 
rágcsálók tetemeivel. 
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újjáépítsék, és senki sem jelentkezett, hogy megvegye a 
telket. Ez a hely mutatja a város lakóinak elriaztás 
képen,  hogy  mi  is  fog  történni  azzal,  aki  nem  fizet  
védelmi pénzt a Tolvajok Céhének, 

agy terület, ahol napi szinten a halászok 
eladják kifogott árujukat Feketehomok Kikötőben. 
Halak, rákok, kagylók és más furcsábbnál furcsább 
tengeri lényeket. Általában friss az áru, vagy csak 

csinálják, de igen hatékonyan képesek megakadályozni 
a rágcsálók, és bogarak elterjedését egy éven keresztül. 
A páros tiszteletdíja igen magas (100 AT szobánként) de 
ennek ellenére mikor feltűnnek az utcán, poros fekete 
köpenyükben, mindig tele van a zsákjuk elhullott 

 
  

KALAND BEVEZETŐ 
 
Bökő és  Kopár  urak  a  
féregírtók, felbérelik a 
Hősöket, hogy segítsenek 
nekik megoldani egy 
számukra rejtélyes ügyet. 
Megpróbáltak megtisztítani 
egy házat a Mágiahasználók 
Céhéhez közel, ami az első 
alkalommal sikeres is volt, 
de a patkányok visszajöttek! 
Úgy tűnik szervezetten 
működnek együtt. A két 
féregirtó szeretné, ha a 
csapat leereszkedne a 
csatornába, és választ találna 
arra, hogyan is történhetett 
mindez, mert folt esik így a 
hírnevükön. Amikor a 
Hősök  végül  rálelnek  a  
fészekre, rájönnek, hogy egy 
Patkány Ember vezeti a kis 
patkányokat, aki ellopott egy 
italt a Boszorkányoktól. 
Ennek hatására sokkal 
intelligensebb lett, így képes 
társaival elkerültetni a 
csapdákat, és a kitett 
mérgeket. De ha megölik, a 
„királyt” akkor a kapcsolat 
megszakad, és a patkányok 
olyanok lesznek, mint régen. 



66 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

 
F6 – Maszkok Háza 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez egy kicsi és poros üzlet, ami tele van mindenféle 
díszes papírmaséséval, festett ábrákkal, állatok, 
szörnyek, és emberek maszkjaival. Ezeket a mesés 
maszkokat Visorr Peppeto készíti, aki nagyapjától 
tanulta még a Maszk Mágiát. Képes reprodukálni 
bármilyen arcot, amit már előtte az eredetiről kiöntött 
egyszer, majd kifesti azt. Ezeknek az ára 10AT és 
mindegyik +4 pontot ad az Álcázás képzettséghez, 
mikor felveszik azt, és próbadobásra kerül sor. Van 
azonban egy mellékhatása a maszknak. 1 a 6
esélye annak, hogy ha valakin két óránál tovább van 
fent, akkor az átveszi a maszkot megformáló személy, 
állat, szörny egyes jellemzőit, örökre. 
 

Ez egy kicsi és poros üzlet, ami tele van mindenféle 
díszes papírmaséséval, festett ábrákkal, állatok, 

nyek, és emberek maszkjaival. Ezeket a mesés 
maszkokat Visorr Peppeto készíti, aki nagyapjától 
tanulta még a Maszk Mágiát. Képes reprodukálni 
bármilyen arcot, amit már előtte az eredetiről kiöntött 
egyszer, majd kifesti azt. Ezeknek az ára 10AT és 

k +4 pontot ad az Álcázás képzettséghez, 
mikor felveszik azt, és próbadobásra kerül sor. Van 
azonban egy mellékhatása a maszknak. 1 a 6-hoz az 
esélye annak, hogy ha valakin két óránál tovább van 
fent, akkor az átveszi a maszkot megformáló személy, 

F7 –
Halászhoz
 
6. fokozatú Kereskedelem
Ezt a fogadót belül mindenféle 
festet 
eszközök
kitömött halak
ügyfélkör teljes egészében a 
halászokból 
minősítése (3) több szobát is 
kiadnak, főképpen a külhoni 
halászoknak, akik ide jönnek 
Feketehomok Kikötőbe eladni a 
kifogott halakat. Egy magas 
fából  készült  torony  van  a  
fogadóhoz építve. Ennek a 
tetejében
ami se
éjszakai tájékozódásban, hogy 
hazataláljanak. A fogadó 
vezetője, ahogy várható is, egy 
öreg halász, név szerint 
Vörösszakállú Burg, aki ellátja a 
halászokat munkaruhával, és 
gyapjú sapkával.
 
F8 – Osric 
 
6. fokozatú Kereskedelem
A kocsma cégére két levágott 
kart ábrázol, egy boltív alatt. Ez 
utalás, egy helyi legendára, 
amikor egy tolvaj meglopta az 
egyik helyi előkelőség lányát. 
Amikor elkapták állítólag úgy 
végezték ki, hogy egyik kezét a 
dokkon lévő karikához, a 
másikat pedig 
tatjához kötötték. Majd mikor a 
hajó kikötött, leszaggatva Osric 
mindkét karját, ez után 

közszemlére tették, hogy mindenki okuljon belőle. A 
kocsmában önmagában semmi különös nincsen 
(kocsma minősége 3). A vezetője egy fiatal nő (Raelle), 
minden új vendégnek elmeséli a legendát.
 

 

– Fogadó az Iszákos 
Halászhoz 

6. fokozatú Kereskedelem 
Ezt a fogadót belül mindenféle 
festet üvegekkel, halászati 
eszközökkel úszókkal, hálókkal, 
kitömött halakkal díszítik. Az 
ügyfélkör teljes egészében a 
halászokból kerül ki. A fogadó 
minősítése (3) több szobát is 
kiadnak, főképpen a külhoni 
halászoknak, akik ide jönnek 
Feketehomok Kikötőbe eladni a 
kifogott halakat. Egy magas 
fából  készült  torony  van  a  
fogadóhoz építve. Ennek a 
tetejében található a jelzőfény, 
ami segít a halászoknak az 
éjszakai tájékozódásban, hogy 
hazataláljanak. A fogadó 
vezetője, ahogy várható is, egy 
öreg halász, név szerint 
Vörösszakállú Burg, aki ellátja a 
halászokat munkaruhával, és 
gyapjú sapkával. 

Osric Karjai 

6. fokozatú Kereskedelem 
A kocsma cégére két levágott 
kart ábrázol, egy boltív alatt. Ez 
utalás, egy helyi legendára, 
amikor egy tolvaj meglopta az 
egyik helyi előkelőség lányát. 
Amikor elkapták állítólag úgy 
végezték ki, hogy egyik kezét a 
dokkon lévő karikához, a 
másikat pedig egy kalózhajó 
tatjához kötötték. Majd mikor a 
hajó kikötött, leszaggatva Osric 
mindkét karját, ez után 

közszemlére tették, hogy mindenki okuljon belőle. A 
kocsmában önmagában semmi különös nincsen 
(kocsma minősége 3). A vezetője egy fiatal nő (Raelle), 

den új vendégnek elmeséli a legendát. 

 
  



F9 – Fogadó a Csendes Őrszemhez 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a díszes, igényesen kifestett fogadó cégérében egy 
városi őr látható, ahogy elterülve fekszik saját vérében. 
A városi őröket ez nem igazán zavarja, ső
helyük, ahova betérnek nap mint nap inni. Mivel a fő 
ügyfélkör  a  városi  őrség  tagjaiból  kerül  ki,  ezért  ez  a  
város legveszélyesebb helye, annak aki először jár itt. A 
tulajdonos egy elf Graawan Eldith. (a fogadó minősítése 
3) jó ételekte, és is italokat szolgál fel, kedvező áron a 
városi őrségnek. Másoknál az ár mindig változik, attól 
függ mennyire szimpatikus. 
 
F10 – Fogadó a Kalóz Szellemhez 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
A név némileg félrevezető, mert a fogadóban eddig 
soha nem történ semmi természetfeletti jelenés vagy 
jelenség. Valamikor régen söröző volt, de megvásárolta 
egy vállalkozó kedvű ember az Óvilágból származó 
Éneklő Cozimo.  Ő ott  a  Matróz  Kocsmát  vezette.  Ez  a  
helyet megpróbálta kicsit extrán feldobni, hajókból 
származó elemekkel, gerendákkal, hogy vonzza a 
látogatókat. (a fogadó minősítése 3) A fogadót viszont a 
legtöbb helyi nagy ívben elkerüli. A fogadó nagyon 
csendes a legtöbb napon, Cozimo már azt fontolgatja, 
hogy más vállalkozásba kezd hamarosan.
 
 

 
 
Az egyik legnépszerűbb színpadi darab, amit a Minotaurus Foga

arról szól, hogy a korai börtönszigeten gyakorta fordulnak elő titokzatos balesetek, és Kétlovas Herceg ezt nem tűri, és odak

Hatalmas bajusszal ábrázolják a főszereplőket, túl

következőképpen szól: 

Beyub Bátor városi őr hírében áll, de igen gyengék a képességei. Szinte csak a vakszerencsének köszönhető, mikor megold egy b

elfogja a tettest. Ezzel lenyűgözve a felettesét, aki mit sem törődve Beyud szerény képességeivel, kapitányi rangba emeli. Folyamatosan 

retteg attól, hogy kiderül, alkalmatlan a címre, nagy örömmel fogadja, mikor a herceg kirendeli az új börtön kolóniához a Tűz

Beyub az első rabszállító hajóval, és pár őr társával, elutazik a szigetre, felügyelni az ottani Gyíkember törzset, aki az ot

Sok szórakoztató jelenet követi egymást. Mikor megérkeznek a szigetre, tévesen azonosítják a gyíkembere az őröket

mosónők, gyíkembernőnek öltözött férfiak, és a megfoghatatlan Tűz Szigeti gyíkember nadrág. Wetyr a komédiás inas, mikor mest

elfogyasztotta a gyíkkirály, ő megszökött, és egy tutajon hánykolódva, reménykedik abban, hogy vissz

gyíkemberek átveszik az uralmat a szigeten. 

A színdarabot 207 K.u.i. íródott, és maga az uralkodó Marak Greysteel kérte fel a Durwan Sharpaxe a híres drámaírót. Az első 

bemutatásakor részt vett a város előkelősége is. Mindenki 

volt… 

Durwan egy titkos alagúton menekült meg aznap, és azonnal visszatért Fangthane városába, amit soha többé nem hagyott el. A sz

Valentis Báró uralkodása alatt támasztották fel, de ő kevés figyelmet szentelt elődjének baklövéseire, és nem foglalkozott az előadással.
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Ez a díszes, igényesen kifestett fogadó cégérében egy 
városi őr látható, ahogy elterülve fekszik saját vérében. 
A városi őröket ez nem igazán zavarja, sőt ez a kedvenc 
helyük, ahova betérnek nap mint nap inni. Mivel a fő 
ügyfélkör  a  városi  őrség  tagjaiból  kerül  ki,  ezért  ez  a  
város legveszélyesebb helye, annak aki először jár itt. A 
tulajdonos egy elf Graawan Eldith. (a fogadó minősítése 

is italokat szolgál fel, kedvező áron a 
városi őrségnek. Másoknál az ár mindig változik, attól 

A név némileg félrevezető, mert a fogadóban eddig 
rmészetfeletti jelenés vagy 

Valamikor régen söröző volt, de megvásárolta 
egy vállalkozó kedvű ember az Óvilágból származó 
Éneklő Cozimo.  Ő ott  a  Matróz  Kocsmát  vezette.  Ez  a  
helyet megpróbálta kicsit extrán feldobni, hajókból 

gerendákkal, hogy vonzza a 
látogatókat. (a fogadó minősítése 3) A fogadót viszont a 
legtöbb helyi nagy ívben elkerüli. A fogadó nagyon 

napon, Cozimo már azt fontolgatja, 
hogy más vállalkozásba kezd hamarosan. 

hordja náluk a nadrágot. Ez miatt sokszor jelenik meg 
kötéssel, monoklival, vagy véraláfutással a testén.
 

 

Az egyik legnépszerűbb színpadi darab, amit a Minotaurus Fogadóban a komédiások előadnak az a „Beyub a Tűz Szigeten”. Az előadás 

arról szól, hogy a korai börtönszigeten gyakorta fordulnak elő titokzatos balesetek, és Kétlovas Herceg ezt nem tűri, és odak

Hatalmas bajusszal ábrázolják a főszereplőket, túlzó díszeket, és rengeteg kifricskázó jelmezt használnak a színészek. A történet a 

Beyub Bátor városi őr hírében áll, de igen gyengék a képességei. Szinte csak a vakszerencsének köszönhető, mikor megold egy b

st. Ezzel lenyűgözve a felettesét, aki mit sem törődve Beyud szerény képességeivel, kapitányi rangba emeli. Folyamatosan 

retteg attól, hogy kiderül, alkalmatlan a címre, nagy örömmel fogadja, mikor a herceg kirendeli az új börtön kolóniához a Tűz

Beyub az első rabszállító hajóval, és pár őr társával, elutazik a szigetre, felügyelni az ottani Gyíkember törzset, aki az ot

Sok szórakoztató jelenet követi egymást. Mikor megérkeznek a szigetre, tévesen azonosítják a gyíkembere az őröket

mosónők, gyíkembernőnek öltözött férfiak, és a megfoghatatlan Tűz Szigeti gyíkember nadrág. Wetyr a komédiás inas, mikor mest

elfogyasztotta a gyíkkirály, ő megszökött, és egy tutajon hánykolódva, reménykedik abban, hogy vissz

 

A színdarabot 207 K.u.i. íródott, és maga az uralkodó Marak Greysteel kérte fel a Durwan Sharpaxe a híres drámaírót. Az első 

bemutatásakor részt vett a város előkelősége is. Mindenki jól érezte magát, éljenzett, és kacagott, kivéve egy valakit, ez pedig maga a herceg 

Durwan egy titkos alagúton menekült meg aznap, és azonnal visszatért Fangthane városába, amit soha többé nem hagyott el. A sz

ámasztották fel, de ő kevés figyelmet szentelt elődjének baklövéseire, és nem foglalkozott az előadással.
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A városban terjengő 
pletykák szerint Effie Pipe 
Asszonyság hatalmas nagy 
kincset halmozott fel az 
alagsor pincéjében. (lásd 
Kereskedő Negyed) Vannak 
olyan pletykák is, hogy 
csapatok szerveződtek már 
arra, hogy betörjenek a 
házba,  és  hogy  ellopják  a  
kincseket, ha valóban 
létezik. Durndle Pipe
nem nézi ölbe tett kézzel, 
felbéreli a Hősöket, hogy 
akadályozzák me
betöréseket, bármi áron a 
saját belátásuk szerint 
fékezzék meg őket. De csak 
fű alatt,  nem  derülhet  ki,  
hogy ő bérelte fel őket. Ezt 
addig kel csinálniuk, míg a 
pletykák helyét más veszi át.
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F11 – Pipe Úr 
Híres Sörháza 
 
6. fokozatú 
Kereskedelem 
Ezt a sörházat 
Durndle Pipe 
vezeti, kinek 
felesége a híres 
virágkötő Pipe 
Asszonyság, a 

Kereskedő 
Negyedből. Annak 
ellenére, hogy nem 
beszélnek sokat 
egymással nagy 
egyetértésben, és 
boldogságban élnek 
vagy negyven éve. 
A sörház 
tisztességes sört 
mér (Kocsma 
minősége 5) Pipe 
Úr híres arról, hogy 
az asszonyság 

hordja náluk a nadrágot. Ez miatt sokszor jelenik meg 
kötéssel, monoklival, vagy véraláfutással a testén. 

dóban a komédiások előadnak az a „Beyub a Tűz Szigeten”. Az előadás 

arról szól, hogy a korai börtönszigeten gyakorta fordulnak elő titokzatos balesetek, és Kétlovas Herceg ezt nem tűri, és odaküld valakit. 

zó díszeket, és rengeteg kifricskázó jelmezt használnak a színészek. A történet a 

Beyub Bátor városi őr hírében áll, de igen gyengék a képességei. Szinte csak a vakszerencsének köszönhető, mikor megold egy bűnügyet, és 

st. Ezzel lenyűgözve a felettesét, aki mit sem törődve Beyud szerény képességeivel, kapitányi rangba emeli. Folyamatosan 

retteg attól, hogy kiderül, alkalmatlan a címre, nagy örömmel fogadja, mikor a herceg kirendeli az új börtön kolóniához a Tűz Szigetre. 

Beyub az első rabszállító hajóval, és pár őr társával, elutazik a szigetre, felügyelni az ottani Gyíkember törzset, aki az ottani börtönőrök. 

Sok szórakoztató jelenet követi egymást. Mikor megérkeznek a szigetre, tévesen azonosítják a gyíkembere az őröket. Gyíkembereknek öltözött 

mosónők, gyíkembernőnek öltözött férfiak, és a megfoghatatlan Tűz Szigeti gyíkember nadrág. Wetyr a komédiás inas, mikor mesterét 

elfogyasztotta a gyíkkirály, ő megszökött, és egy tutajon hánykolódva, reménykedik abban, hogy visszatérhet a városba. Eközben a 

A színdarabot 207 K.u.i. íródott, és maga az uralkodó Marak Greysteel kérte fel a Durwan Sharpaxe a híres drámaírót. Az első 

jól érezte magát, éljenzett, és kacagott, kivéve egy valakit, ez pedig maga a herceg 

Durwan egy titkos alagúton menekült meg aznap, és azonnal visszatért Fangthane városába, amit soha többé nem hagyott el. A színdarab 

ámasztották fel, de ő kevés figyelmet szentelt elődjének baklövéseire, és nem foglalkozott az előadással. 

  

KALAND BEVEZETŐ 

A városban terjengő 
pletykák szerint Effie Pipe 
Asszonyság hatalmas nagy 
kincset halmozott fel az 

jében. (lásd 
Kereskedő Negyed) Vannak 
olyan pletykák is, hogy 
csapatok szerveződtek már 
arra, hogy betörjenek a 
házba,  és  hogy  ellopják  a  
kincseket, ha valóban 

Pipe úr  ez  
nem nézi ölbe tett kézzel, 
felbéreli a Hősöket, hogy 
akadályozzák meg a 
betöréseket, bármi áron a 
saját belátásuk szerint 
fékezzék meg őket. De csak 
fű alatt,  nem  derülhet  ki,  
hogy ő bérelte fel őket. Ezt 
addig kel csinálniuk, míg a 
pletykák helyét más veszi át. 
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Templom Negyed 
 

z a negyed ad otthont az összes nagy 
templomnak, és a legtöbb papnak. Az utcák itt 
szélesek, le vannak kövezve, és viszonylag 

tiszták. Található itt néhány viszonylag jó lakóépület
Az  mellett,  hogy  a  fő templom  itt  egy  helyen  vannak,  
árnyékukban sok vándorló pap prédikál. Ők vagy 
hívőket toboroznak, vagy egy szertartást mutatnak be, 
vagy csak tanításaikat magyarázzák a rögtönzött 
közönségnek. A járókelők, csak akkor állnak meg az 
ilyeneknek, ha nincsen bandatag, vagy pap a közelben.
 
Ez a negyed a kereskedők fő célpontja, mert itt található 
a legnagyobb célközönség. 
 
 

 
 
T1 – Városi Törvényszék 
 
Ez a kőépület régi, és kissé lepusztult, itt tartják az 
összes bűnügy tárgyalását. Van a szomszédságában egy 
városi őr kaszárnya, ide hozzák tárgyalás előtt a 
foglyokat, és ide viszik vissza, ítélet után, majd a palota 
pincéjébe. Belül a bíróságon hét különálló tárgy
található, mindegyiknek külön bírája, és ügyésze van. 
Az ülések napkeltétől, napnyugtáig tartanak. Az épület 
maga igen magas, vastag falai vannak, megerősített 
ajtókkal, és ablakokkal, a szökések megelőzése miatt.
 
Mindig van egy járőröző városi őrség a bíróságon belül, 
és kívül. 
 
 
T2 – Sehol Utca 
 
Ennek a szűk sikátornak mindkét végén egy fémből 
készült boltív látható, amire ki van írva az utca neve jól 
olvashatóan. Az utca mindkét oldalán kis fülkék, és 
sátrak találhatóak ahol szerencsejátékokat lehet
Ezek főképpen a véletlenen alapuló szokásos játékok, 
de gyakoriak a fogadások is. Minél messzebb 
merészkedik valaki, annál nagyobbak a tétek. Az utca 
legvégén található az Örökké Köz, ahol már fekete 
szalag lóg a fülkéken, és az ajtókon. Ezeket 
szerencsejátékokat már csakis az igazán kétségbeesettek 
játsszák, mert fő tét az életük. Abban reménykednek, ha 
nyernek, akkor egy kisebb vagyont zsebelhetnek be. Ide 
csak azok tévednek be, akik előtt már nincsen 
semmiféle jövőkép. 
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z a negyed ad otthont az összes nagy 
templomnak, és a legtöbb papnak. Az utcák itt 

zve, és viszonylag 
tiszták. Található itt néhány viszonylag jó lakóépület is. 
Az  mellett,  hogy  a  fő templom  itt  egy  helyen  vannak,  
árnyékukban sok vándorló pap prédikál. Ők vagy 
hívőket toboroznak, vagy egy szertartást mutatnak be, 

agyarázzák a rögtönzött 
A járókelők, csak akkor állnak meg az 

ilyeneknek, ha nincsen bandatag, vagy pap a közelben. 

Ez a negyed a kereskedők fő célpontja, mert itt található 

 

et régi, és kissé lepusztult, itt tartják az 
összes bűnügy tárgyalását. Van a szomszédságában egy 
városi őr kaszárnya, ide hozzák tárgyalás előtt a 

, ítélet után, majd a palota 
pincéjébe. Belül a bíróságon hét különálló tárgyaló 
található, mindegyiknek külön bírája, és ügyésze van. 
Az ülések napkeltétől, napnyugtáig tartanak. Az épület 
maga igen magas, vastag falai vannak, megerősített 
ajtókkal, és ablakokkal, a szökések megelőzése miatt. 

a bíróságon belül, 

Ennek a szűk sikátornak mindkét végén egy fémből 
készült boltív látható, amire ki van írva az utca neve jól 
olvashatóan. Az utca mindkét oldalán kis fülkék, és 
sátrak találhatóak ahol szerencsejátékokat lehet játszani. 
Ezek főképpen a véletlenen alapuló szokásos játékok, 
de gyakoriak a fogadások is. Minél messzebb 
merészkedik valaki, annál nagyobbak a tétek. Az utca 
legvégén található az Örökké Köz, ahol már fekete 
szalag lóg a fülkéken, és az ajtókon. Ezeket a 
szerencsejátékokat már csakis az igazán kétségbeesettek 
játsszák, mert fő tét az életük. Abban reménykednek, ha 
nyernek, akkor egy kisebb vagyont zsebelhetnek be. Ide 
csak azok tévednek be, akik előtt már nincsen 

T3 – Bérgyilkos Céh S
 
Amellett, hogy a titkos a Tolvajok Céhének székháza, a 
Bérgyilkosok Céhe is rendelkezik egy ilyen hellyel. Ez 
egy bőrkészítő műhelye alatt található, ahova egy titkos 
ajtón át lehet bejutni. A tulajdonos Gunbul egy félork, 
aki valójában bérgyilkos,
érdekében készít csak bőrárukat.
 
T4 – Ügyvédek Szövetsége
 
Ez a jellegtelen sima falú épület a városi törvényszék 
közelében található. Ez ad otthont a jogászoknak, 
ügyvédeknek, hivatalnokoknak, könyvtárnak, és egyéb 
irodáknak. Ide jönnek először azon barátok, 
családtagok, kiknek a hozzátartozóját elfogták a városi 
őrök, és bíróság elé állítják. Belépéskor azonnal fizetni 
kell 2 AT, és minden egyes eltöltött perc után ennyit, 
kell kiadni, akár del, akár őrrel beszél az ember.
 
T5 – A Fájdalmak Háza
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez  a  kis  szervezet,  nem egy  városban  működő céh,  de  
igen jó forgalmat bonyolított le az elmúlt időben. 
Hasonlóak a Bérgyilkos Céhhez, de nem ugyanolyan 
végeredménnyel dolgoznak. Ők fájdalmat, 
megaláztatást, és ke
áldozatnak. Ellentétben a Bérgyilkosok Céhével, őket 
kizárólag gazdagok bérlik fel, más gazdagok 
megaláztatására. 
 
A szolgáltatások köre a gusztustalan (lótrágyába esés) a 
bosszantó (leöntik festékkel), vagy akár a fájdalmas 
(törött  üveg,  vagy  tüske  a  székre  helyezve)  hatásig  
terjed.  A  tolvajokat  és  a
ez a fajta behatolás a saját területükre. A házat egy 
renegát sötét elf alapította
Serethys. Mimnél nagyobb a csíny, annál nag
is. 
 
T6 – Dalgalla Temploma
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ezt az „Istent” sehol máshol a Titánon nem imádják, de 
ki is valójában Dalgalla? Ő volt az a szent ember, aki 
megalapította Feketehomok Kikötőt Carsepolis romjain. 
A templomot azért építették
tiszteletüket az alapító iránt, és őróla csodás dolgokat 
meséljenek. Jelenlegi főpap Balman Dalgalla (vezeték 
neve valójában csak egy rang), aki azt állítja magáról, 
hogy közvetlen leszármazottja Dalgallanak. A valóság 
viszont  az,  hogy  Azzur  Nagyúr  és  követői  a  Kukulak  
Isten tisztelik, és nem vesznek egy ilyen kis kultuszról 
tudomást. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a 
valódi Dalgalla, nem volt más mint Daralaga egy első 
tiszt, konyhafőnök, egy kalózhajón, aki itt élt a város 
romjai közt. 
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Bérgyilkos Céh Székház 

Amellett, hogy a titkos a Tolvajok Céhének székháza, a 
Bérgyilkosok Céhe is rendelkezik egy ilyen hellyel. Ez 

műhelye alatt található, ahova egy titkos 
ajtón át lehet bejutni. A tulajdonos Gunbul egy félork, 
aki valójában bérgyilkos, de a látszat fenntartása 
érdekében készít csak bőrárukat. 

Ügyvédek Szövetsége 

Ez a jellegtelen sima falú épület a városi törvényszék 
közelében található. Ez ad otthont a jogászoknak, 
ügyvédeknek, hivatalnokoknak, könyvtárnak, és egyéb 

e jönnek először azon barátok, 
családtagok, kiknek a hozzátartozóját elfogták a városi 
őrök, és bíróság elé állítják. Belépéskor azonnal fizetni 
kell 2 AT, és minden egyes eltöltött perc után ennyit, 
kell kiadni, akár del, akár őrrel beszél az ember. 

A Fájdalmak Háza 

 
Ez  a  kis  szervezet,  nem egy  városban  működő céh,  de  
igen jó forgalmat bonyolított le az elmúlt időben. 
Hasonlóak a Bérgyilkos Céhhez, de nem ugyanolyan 
végeredménnyel dolgoznak. Ők fájdalmat, 
megaláztatást, és kellemetlenségeket okoznak az 
áldozatnak. Ellentétben a Bérgyilkosok Céhével, őket 
kizárólag gazdagok bérlik fel, más gazdagok 

A szolgáltatások köre a gusztustalan (lótrágyába esés) a 
bosszantó (leöntik festékkel), vagy akár a fájdalmas 

rött  üveg,  vagy  tüske  a  székre  helyezve)  hatásig  
terjed.  A  tolvajokat  és  a bérgyilkosokat igen aggasztja 
ez a fajta behatolás a saját területükre. A házat egy 
renegát sötét elf alapította, név szerint Kampópengés 

. Mimnél nagyobb a csíny, annál nagyobb az ár 

Dalgalla Temploma 

 
Ezt az „Istent” sehol máshol a Titánon nem imádják, de 
ki is valójában Dalgalla? Ő volt az a szent ember, aki 
megalapította Feketehomok Kikötőt Carsepolis romjain. 
A templomot azért építették, hogy kifejezzék 
tiszteletüket az alapító iránt, és őróla csodás dolgokat 
meséljenek. Jelenlegi főpap Balman Dalgalla (vezeték 
neve valójában csak egy rang), aki azt állítja magáról, 
hogy közvetlen leszármazottja Dalgallanak. A valóság 

zur  Nagyúr  és  követői  a  Kukulak  
Isten tisztelik, és nem vesznek egy ilyen kis kultuszról 
tudomást. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a 
valódi Dalgalla, nem volt más mint Daralaga egy első 
tiszt, konyhafőnök, egy kalózhajón, aki itt élt a város 
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T7 – Solinthar Temploma 
 
8. fokozatú Kereskedelem 
Ez a díszes templom, hajók maradványaiból épült, a 
díszítése elefántcsontból faragott bálnák, rákok, 
kagylók, ahogy illik a Tengerészek Istenéhez. A 
templom a szent napokon zsúfolásig megtelik 
kalózokkal, halászokkal, és más tengerészekkel, akik 
abba reménykednek, hogy útjuk biztonságos lesz. A 
főpap egy viharvert öregember, Yuro Furtha. Nagyon 
keresett személy az induló hajók körében, akik áldást 
szeretnének, és az ő feladata az új hajók felavatá
 
 
T8 – Fourga Temploma 
 
10. fokozatú Kereskedelem 
Ez egy hatalmas nagy kő templom, aminek a tetejét egy 
hatalmas nagy kékkőből készült kupola koronázza meg, 
a  büszkeség istenének a  temploma.  A szent  napokon a  
főpapnő Fekete Annamar prédikál. A tűz, és kénköves 
levegőt ilyenkor átjárja még erőteljes hangja. Sokan 
Feketehomok Kikötőben nagyon szeretik ezeket a 
beszédeket. Van egy kis közösség, aki ilyenkor mindig 
jelen van. A templom ajtaja mindig nyitva áll, ahol 
állandóan több pap áll, és az arra járókban próbálja a 
büszkeséget felébreszteni. 
 
 
T9 – Sukh Temploma 
 
10. fokozatú Kereskedelem 
Ez  hatalmas  és  díszes  templom egy  hajót  formáz  meg,  
árbocokkal, és vitorlákkal. A középső legnagyobb árboc 
tetején található az árbockosár „Kiáltó Fészek”
mászik fel  minden nap egy tanonc,  és a „szél hangján” 
hívja a híveket a mindennapi misére este. A főpap 
(Félvér Orvyn) egy hatalmas nagy ember, folyamatosan 
a szélről szövegel, ő felelős a rendszeres évi 
emberáldozatokért. 
 
Ennek a szertartásnak a szemtanúja általában az egész 
város (aki meg nem jelenik meg, az a jelenlévők házát 
rabolja ki). Azzal jár, hogy egy véletlenszerűen 
kiválasztott áldozatot ledobnak az árbockosárból
viharos szeles napon. Rendkívül jó óment jelent az, ha 
Sukh ilyenkor felkapja a zuhanót, és simán a földre teszi 
egy karcolás nélkül. De ez már emberemlékezet óta 
nem következett be. 
 

Ez a díszes templom, hajók maradványaiból épült, a 
díszítése elefántcsontból faragott bálnák, rákok, 
kagylók, ahogy illik a Tengerészek Istenéhez. A 
templom a szent napokon zsúfolásig megtelik 

lózokkal, halászokkal, és más tengerészekkel, akik 
abba reménykednek, hogy útjuk biztonságos lesz. A 
főpap egy viharvert öregember, Yuro Furtha. Nagyon 
keresett személy az induló hajók körében, akik áldást 
szeretnének, és az ő feladata az új hajók felavatása is. 

Ez egy hatalmas nagy kő templom, aminek a tetejét egy 
hatalmas nagy kékkőből készült kupola koronázza meg, 
a  büszkeség istenének a  temploma.  A szent  napokon a  

és kénköves 
erőteljes hangja. Sokan 

Feketehomok Kikötőben nagyon szeretik ezeket a 
beszédeket. Van egy kis közösség, aki ilyenkor mindig 
jelen van. A templom ajtaja mindig nyitva áll, ahol 

ókban próbálja a 

Ez  hatalmas  és  díszes  templom egy  hajót  formáz  meg,  
, és vitorlákkal. A középső legnagyobb árboc 

„Kiáltó Fészek”. Ide, 
a „szél hangján” 

hívja a híveket a mindennapi misére este. A főpap 
(Félvér Orvyn) egy hatalmas nagy ember, folyamatosan 

, ő felelős a rendszeres évi 

általában az egész 
város (aki meg nem jelenik meg, az a jelenlévők házát 
rabolja ki). Azzal jár, hogy egy véletlenszerűen 

árbockosárból, egy 
jó óment jelent az, ha 

simán a földre teszi 
egy karcolás nélkül. De ez már emberemlékezet óta 

T10 – Kukulak Temploma
 
6. fokozatú 
Kereskedelem 
 
Ez a templom a 
legkisebb a 
városban, minden 
egyes kövét úgy 
hozatták át a 
messzi 
kontinensről 
Khul-ról, ahol 
ismerik és 
tisztelik ezt az 
Istent. Azonban, 
az a tény, hogy 
Azzur Nagyúr maga is kútlista, és a Viharok Istenét 
tiszteli, általában szent napokkor mindig jelentős 
hívők és szimpatizánsok 
templom közepén, egy magas oszl
láng látható. Mindig félhomály van, a papok testét 
köpeny fedi, és egyik sem tudja a másikról, hogy ki is 
valójában. Ennek ellenére számos résztvevő megjelenik 
a  templomban,  de  igen  kevesen  az  igazi  rajongó  
közöttük. 
 
 
T11 – Elim Templom 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Külsőleg ez a templom, nem is igazán tűnik 
templomnak. Egy hétköznapi ház, ami téglából, és fából 
épült. Kissé már lepusztult állapotban van
talajszint felett üresek, porosak, és nem is használják 
őket. Viszont a pincében a föld alatt található egy 
hatalmas nagy bronz szobor, ez a régi gonosz Istent 
ábrázolja, és egy különös szentély a főpapnak. A papok, 
és a papnők mind titokban tartják, hogy melyik istent is 
imádják. Fekete díszes ruhát viselnek, és pince szinten 
lévő boltívek, falak, mind ki vannak igényesen díszítve. 
Nyoma sincsen a fent látható nyomornak.
 
 

KALAND BEVEZETŐ
 
Sukh templomából egy 
tolvaj eltulajdonít egy ritka 
és fontos szent tekercset. A 
tolvaj a város 
csatornarendszerébe 
menekült, a jövendölések 
viszont azt mondják, hogy 
soha 
Hősöket felbérlik, hogy 
találják meg a tettest, és 
hozzák vissza a tekercset.
 

Kukulak Temploma 

Azzur Nagyúr maga is kútlista, és a Viharok Istenét 
tiszteli, általában szent napokkor mindig jelentős számú 

és szimpatizánsok vonz  a  templomba.  A  
templom közepén, egy magas oszlopon egy örökké égő 

. Mindig félhomály van, a papok testét 
köpeny fedi, és egyik sem tudja a másikról, hogy ki is 
valójában. Ennek ellenére számos résztvevő megjelenik 
a  templomban,  de  igen  kevesen  az  igazi  rajongó  

Külsőleg ez a templom, nem is igazán tűnik 
templomnak. Egy hétköznapi ház, ami téglából, és fából 
épült. Kissé már lepusztult állapotban van. A szobák a 

porosak, és nem is használják 
cében a föld alatt található egy 

hatalmas nagy bronz szobor, ez a régi gonosz Istent 
ábrázolja, és egy különös szentély a főpapnak. A papok, 
és a papnők mind titokban tartják, hogy melyik istent is 
imádják. Fekete díszes ruhát viselnek, és pince szinten 

vő boltívek, falak, mind ki vannak igényesen díszítve. 
Nyoma sincsen a fent látható nyomornak. 
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Sukh templomából egy 
tolvaj eltulajdonít egy ritka 
és fontos szent tekercset. A 
tolvaj a város 
csatornarendszerébe 
menekült, a jövendölések 
viszont azt mondják, hogy 
soha nem fog előkerülni. A 
Hősöket felbérlik, hogy 
találják meg a tettest, és 
hozzák vissza a tekercset. 



T12 - Jalal Armen 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez az írástudó, és ügyvéd, egy személyben tapasztalt 
jogi képviselő, és művész. Előre elkészített 
dokumentumokkal rendelkezik, idézésekhez, 
szerződésekhez, és egyéb jogi dolgokhoz. A félelefet fel 
lehet bérelni, hogy a bíróságon, mint ügyvéd lépjen fel. 
Ebben az esetben a tisztelet díja 30 AT, és a dobáshoz 
kap +2 pontot, a hírneve miatt a tárgyaláson.
 
Az üzlet zsúfolásig van rakva mindenféle jogi 
könyvekkel, dokumentumokkal, dossziékkal. A másik 
felében található az íróasztal, amin tinta, és festékek 
találhatóak. 
 
 
T13 - Hister Brey – A Mester Hóhér
 
Ez a nagy és jól megépített ház ad otthont Hister Brey
nek  a  város hivatalos hóhérjának. Mindenki úgy 
gondolná, hogy egy morcos szótlan ember, ha már a 
szakmája hóhér, de ez nem így van. Hister valójában 
egy vidám ember, kísérteties kacaja van, amivel képes a 
nagy tömegeket és a foglyokat is egyaránt 
megdöbbenteni, és még jobban megrémíteni. 
Folyamatosan viccelődik a kivégzések közben, 
kommentálja az történéseket, mint „Szerinted szépen 
haltál meg?” ez bizonyítja morbid humorát. Annak 
ellenére, hogy vidám ember hírében áll, Hister nem 
nagyon szereti, ha otthonában megzavarják. Védi a 
személyes életterét. Nem egyszer fordult már elő, hogy 
a hírhozók baltával fejükben végezték. A háza nem 
sokban különbözik a többi épülettől, csak annyiban, 
hogy a munkáját gyakorta hazaviszi. Ezért a 
homlokzaton mindig díszeleg egy pár le
aznapi kivégzésből. 
 
T14 – Malac és Béka Fogadó 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a fogadó a 
legnagyobb a 
városban. Nagyon 
népszerű a 
polgárok, és az 
utazók körében. 
Az  étel,  és  a  sör  is  
jó (annak ellenére, 
hogy sok vicc 
terjeng a sör 
alapanyaga, és a 
fogadó neve közt) 
Tartozik hozzá 
több szoba, istálló, 
és egy sörfőzde. 
(fogadó minősége 
5) A fogadóst 
Felhőkarcoló 
Doloric egy 
félórás, ez miatt az 
egész fogadó, és a 
berendezése egy és 
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Egy népszerű legenda 
szerint, aki képes tíz korsót 
meginni a Malac és Béka 
Felhő Söréből, annak olyan 
ereje lesz, mint egy 
Óriásnak! Ez alkalommal is 
van olyan, aki ezt ki szeretné 
kipróbálni. Senki sem tudja 
lebeszélni róla, miután 
megitta a megfelelő 
mennyiséget, beleveti magát 
a városba. Mikor két óra 
múlva visszatér, csupa 
véraláfutás és seb a teste, 
értékei eltűntek, és a 
ruhájából csak a nadrágja 
maradt. 
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Ez az írástudó, és ügyvéd, egy személyben tapasztalt 
jogi képviselő, és művész. Előre elkészített 

rendelkezik, idézésekhez, 
szerződésekhez, és egyéb jogi dolgokhoz. A félelefet fel 
lehet bérelni, hogy a bíróságon, mint ügyvéd lépjen fel. 
Ebben az esetben a tisztelet díja 30 AT, és a dobáshoz 
kap +2 pontot, a hírneve miatt a tárgyaláson. 

lásig van rakva mindenféle jogi 
könyvekkel, dokumentumokkal, dossziékkal. A másik 
felében található az íróasztal, amin tinta, és festékek 

óhér Háza 

Ez a nagy és jól megépített ház ad otthont Hister Brey-
áros hivatalos hóhérjának. Mindenki úgy 

gondolná, hogy egy morcos szótlan ember, ha már a 
szakmája hóhér, de ez nem így van. Hister valójában 
egy vidám ember, kísérteties kacaja van, amivel képes a 
nagy tömegeket és a foglyokat is egyaránt 

s még jobban megrémíteni. 
Folyamatosan viccelődik a kivégzések közben, 
kommentálja az történéseket, mint „Szerinted szépen 
haltál meg?” ez bizonyítja morbid humorát. Annak 
ellenére, hogy vidám ember hírében áll, Hister nem 

zavarják. Védi a 
személyes életterét. Nem egyszer fordult már elő, hogy 
a hírhozók baltával fejükben végezték. A háza nem 
sokban különbözik a többi épülettől, csak annyiban, 
hogy a munkáját gyakorta hazaviszi. Ezért a 
homlokzaton mindig díszeleg egy pár levágott fej, az 

félszer nagyobb az átlagnál. 
benne étkezésre, szerencsejátékra, italozásra, 
beszélgetésre és zenehallgatásra is. Van egy központi 
udvara, e körül húzódnak az istállók és a hálószobák. 
Az épület túlsó végénél található a
 
T15 – Az Ugró Hal Kocsma
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma olcsó, és kedvelt helye a papoknak, és más 
hozzájuk tartozó hívőnek. (A Kocsma minősítése 2) 
Deszka a padló, hordók az asztalok, és az ülőkék, 
fáklyák fénye világítja be a helyet. Tökéletes hely azok 
számára, akik felejteni szeretnének, bajukra, gondjaikra
csak átmenetileg megoldást találni, az ivásban. A 
kocsmáros Gyors Alenen aki valaha maga is pap volt, és 
Logaant követte. Az italokat, mindig gyorsan és 
megjegyzések nélkül szolgálja fel. Vannak olyan 
pletykák, hogy Alenen még most is aktív pap, és élvezi
ha más isten papjait és vallásokat egymásnak 
ugraszthat. 
 
 
T16 – Esküdtszéki Sörház
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a sörház az egyik kedvelt  helye a város bíráinak,  és 
az  ott  dolgozóknak,  igaz  a  nevét  még  a  régi  időkben  
kapta, mikor még esküdtszék segített
hogy a fogoly bűnös, vagy ártatlan. Általában egy 
csendes hely, mint ahogy a bírósági dolgozók nem 
igazán okoznak problémát
polgár, aki balhét kezdeménye, azt egyszerűen halálra 
ítélik. A csapos Kiv Flatnose egy ör
soha nem beszél, mindig csak maga elé mormogja, hogy 
igen vagy nem. Viszont
Kocsma minősítése 3, átlagos)
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Egy népszerű legenda 
szerint, aki képes tíz korsót 
meginni a Malac és Béka 
Felhő Söréből, annak olyan 
ereje lesz, mint egy 

alkalommal is 
van olyan, aki ezt ki szeretné 
kipróbálni. Senki sem tudja 
lebeszélni róla, miután 
megitta a megfelelő 
mennyiséget, beleveti magát 
a városba. Mikor két óra 
múlva visszatér, csupa 
véraláfutás és seb a teste, 
értékei eltűntek, és a 

ak a nadrágja 
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félszer nagyobb az átlagnál. Külön helyiségek vannak 
ezésre, szerencsejátékra, italozásra, 

beszélgetésre és zenehallgatásra is. Van egy központi 
udvara, e körül húzódnak az istállók és a hálószobák. 
Az épület túlsó végénél található a sörfőzde. 

Az Ugró Hal Kocsma 

 
olcsó, és kedvelt helye a papoknak, és más 

hozzájuk tartozó hívőnek. (A Kocsma minősítése 2) 
Deszka a padló, hordók az asztalok, és az ülőkék, 
fáklyák fénye világítja be a helyet. Tökéletes hely azok 
számára, akik felejteni szeretnének, bajukra, gondjaikra 
csak átmenetileg megoldást találni, az ivásban. A 

Gyors Alenen aki valaha maga is pap volt, és 
Logaant követte. Az italokat, mindig gyorsan és 
megjegyzések nélkül szolgálja fel. Vannak olyan 
pletykák, hogy Alenen még most is aktív pap, és élvezi, 
ha más isten papjait és vallásokat egymásnak 

Esküdtszéki Sörház 

 
Ez a sörház az egyik kedvelt  helye a város bíráinak,  és 
az  ott  dolgozóknak,  igaz  a  nevét  még  a  régi  időkben  
kapta, mikor még esküdtszék segítette a bírák döntését, 
hogy a fogoly bűnös, vagy ártatlan. Általában egy 
csendes hely, mint ahogy a bírósági dolgozók nem 
igazán okoznak problémát. Ha mégis betéved egy 
polgár, aki balhét kezdeménye, azt egyszerűen halálra 
ítélik. A csapos Kiv Flatnose egy öreg troll nő, aki szinte 
soha nem beszél, mindig csak maga elé mormogja, hogy 

. Viszont mindent  jól  ért  és  hall.  (a  
Kocsma minősítése 3, átlagos) 
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A Hurok Negyed 
 
z egész negyed a Tolvajok Céhének a fellegvára
mint ilyen, igen veszélyes környék, főleg azok 
számára, akik az ellenségeik. Az itt található 

épületek többsége romos, néhány üres és elhagyatottan 
áll. Nagy számban vannak koldusok és utcagyerekek az 
utcán. Sétálgatnak, vagy csak egy kapualjba 
bámészkodnak. Sok tolvaj, és bérgyilkos álcázza magát 
koldusnak. A levegőt itt teljesen átjárja a pusztulás és a 
bűnözés. 
 
Az egyetlen kivétel ez alól a lehangoló légkör alól a 
Piactér, ahol a nap folyamán a kereskedők árulják 
áruikat a vásárlók sokaságának. 
 
Ez a negyed egy szegény terület. 
 

 
 
N1 – A Hurok Kapuja 
 
Ez egy kő átjáró, bejárata a Huroknak, ami félholdat 
formáz. A bejárat fölé az van ráírva nagy betűkkel „A 
Hurok”. Állítólag ez a Tolvajok Céhének a központja. 
Mindig áll néhány termetes tolvaj a kapuba
hogy távol tartsák a nemkívánatos elemeket. Ők ismerik 
az összes magasabb rangú tolvajt. Sötétedés után 
fáklyák világítják meg az átjárót. 
 
 
N2 – Tolvajok Céhének a Székháza
 
Mint már erről volt 
szó a Tolvajok 
Céhének valójában 
több székháza is van, 
amelyek közül sok a 
Hurokban található. 
Különböző épületek, 
különböző 
funkciókat töltenek 
be, így gyakran 
nehéz még azt is 
kideríteni, hogy hol 
is tartózkodnak a 
Mester tolvajok. 
Minden Tolvaj Céh 
épület külsőleg 
teljesen más. Néhány 
közülük elhagyatott, 
néhány magánház, 
néhány pedig 
működő üzlet, 
kereskedés. 
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Az egyik tolvaj vezér 
Karashin Virmex
felbéreli a Hősöket egy 
„munkára”, amit nem lehet a 
tolvajokra rábízni. Egy 
kereskedő karaván m
kell védelem, ami 
Feketehomok Kikötőbe tart, 
és  nem  szeretné,  ha  az  úton  
bármi  történne.  Az  igazi  ok  
viszont az, hogy 
anyukája, az egyik kocsiban 
utazik, hogy meglátogassa a 
fiát. Az anyukának van 
viszont egy rossz szokása, 
mindig fia gyerekk
beszél, és ez őt igen kínosan 
érinti. Nem szeretné, ha 
kiderülne tolvajtársai előtt 
az élete, mert lerombolná, az 
eddig felépítet hírnevét.
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z egész negyed a Tolvajok Céhének a fellegvára, 
mint ilyen, igen veszélyes környék, főleg azok 
számára, akik az ellenségeik. Az itt található 

épületek többsége romos, néhány üres és elhagyatottan 
áll. Nagy számban vannak koldusok és utcagyerekek az 
utcán. Sétálgatnak, vagy csak egy kapualjba 

nak. Sok tolvaj, és bérgyilkos álcázza magát 
koldusnak. A levegőt itt teljesen átjárja a pusztulás és a 

Az egyetlen kivétel ez alól a lehangoló légkör alól a 
Piactér, ahol a nap folyamán a kereskedők árulják 

 

Ez egy kő átjáró, bejárata a Huroknak, ami félholdat 
formáz. A bejárat fölé az van ráírva nagy betűkkel „A 
Hurok”. Állítólag ez a Tolvajok Céhének a központja. 
Mindig áll néhány termetes tolvaj a kapuban őrként, 
hogy távol tartsák a nemkívánatos elemeket. Ők ismerik 
az összes magasabb rangú tolvajt. Sötétedés után 

Tolvajok Céhének a Székháza 

 
 
N3 - Piactér 
 
Ez egy hatalmas nagy kővel
kis  csoportokban  fák  nőnek.  Ez  ad  otthont  a  napi  
piacnak. Minden árus sátra hordozható. Nem minden 
kereskedő hozza ki az áruit nap mint nap, de nincsen itt 
olyan, amit nem lehetne megtalálni. Árulnak fűszereket, 
állatokat, lovakat, ruhákat, mérget, meleg ételt, csizmát 
és  még  sok  minden  mást.  Ezen  kívül  vannak  
csepűrágók, erős emberek, akrobaták, énekes dalnokok, 
és zsonglőrök. 
 
A fák alatt a téren található
elítélteket zárják be közszemlére. Ezek mellett több 
utcagyerek árul záptojást, rohad, vagy túlérett 
gyümölcsöt, amivel megdobálhatja őket a bámészkodó!
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Az egyik tolvaj vezér 
Karashin Virmex diszkréten 
felbéreli a Hősöket egy 
„munkára”, amit nem lehet a 
tolvajokra rábízni. Egy 
kereskedő karaván mellé 
kell védelem, ami 
Feketehomok Kikötőbe tart, 
és  nem  szeretné,  ha  az  úton  
bármi  történne.  Az  igazi  ok  
viszont az, hogy Karashin 
anyukája, az egyik kocsiban 
utazik, hogy meglátogassa a 
fiát. Az anyukának van 
viszont egy rossz szokása, 
mindig fia gyerekkoráról 
beszél, és ez őt igen kínosan 
érinti. Nem szeretné, ha 
kiderülne tolvajtársai előtt 
az élete, mert lerombolná, az 
eddig felépítet hírnevét. 
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kővel kirakott terület, a közepén 
kis  csoportokban  fák  nőnek.  Ez  ad  otthont  a  napi  
piacnak. Minden árus sátra hordozható. Nem minden 

áruit nap mint nap, de nincsen itt 
olyan, amit nem lehetne megtalálni. Árulnak fűszereket, 
állatokat, lovakat, ruhákat, mérget, meleg ételt, csizmát 
és  még  sok  minden  mást.  Ezen  kívül  vannak  
csepűrágók, erős emberek, akrobaták, énekes dalnokok, 

A fák alatt a téren található több kaloda, ahova az 
elítélteket zárják be közszemlére. Ezek mellett több 
utcagyerek árul záptojást, rohad, vagy túlérett 
gyümölcsöt, amivel megdobálhatja őket a bámészkodó! 
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N4 – Tőrarc Szobra 
 
Valentis Báró sok-sok évvel ezelőtt uralkodása alatt úgy 
döntött, hogy befektet egy borzasztóan nagy összeget 
abba, hogy emléket állít a korábbi város vezetőknek, és 
szobrot készített nekik. Az első szobor a tervezett 
sorozatból Tőrarc-nak lett állítva, aki K.u.i 201-202 ben 
volt a város vezetője. De egyben ez lett az utolsó is, 
mert a város lakossága fellázadt a döntés ellen, mert 
külön  adók  lettek  ez  miatt  kivetve,  és  a  végén  nem  
maradt már mit enniük. Többé nem készült más szobor, 
és ez az egy is a rossz időjárási viszonyok miatt kopott, 
és töredezett. Az újonnan érkezők számára a városba, 
szinte lehetetlen beazonosítani, kit is ábrázol a szobor. 
 
Az  utazók,  csak  azt  látják  a  szoborban,  hogy  ő egy  jól  
öltözött úriember, akit már egy párszor megpróbáltak 
ledönteni. Azért nem is lehet tudni, hogy ki ő valójában, 
mert a névtáblát, már valakik réges-régen ellopták. 
 
N5 – Madam Star 
 
Ez a kis rozoga ház ad otthont a híres jósnőnek Madam 
Starnak, bár ő általában a Piactéren egy sátorban 
dolgozik napközben. 
 
A sátrában egy ruhával letakart asztal található, ami 
mellett két szék van. Füstölők édeskés illat terjeng. Az 
asztalon egy kristálygömb látható. Madam Star egy 
kicsi kerekded asszonyság, aki mindig széles szoknyát, 
és sálat visel. A beszéde mindig túlzó, a hangja 
krákogó.  Nem  képes  valójában  a  jövőbe  látni,  nem  
rendelkezik varázserővel, csak a hiszékenyeket, és az 
arra vevőket képes átverni. 
 
 
N6 – Kerekes Bargo 
 
Bargo jól ismert tagja a Koldusok Céhének. Valamikor 
régen katona volt, de az egyik hadjárat alatt elveszítette 
mindkét lábát, azóta egy gurulós kiskocsival 
közlekedik. Ezzel járja várost, annak ellenére, hogy a 
lépcsős utcákon kicsit problémás a fel, és lejutás. Bargo 
jó  információforrás,  mert  a  füle  jóval  közelebb  van  a  
talajhoz, így több mindent hall. 
 
 
N7 - Sinas Stickle – Boltja 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kis bolt telis tele van mindenféle furcsa tárggyal. A 
cégérén a következő felirat áll: „BÁRMIT BESZERZEK!” 
A vékonyka kereskedő büszke kiterjed beszállító 
láncára, aki között tolvajok, és kalandozók is vannak. 
Így majdnem minden tárgyat képes beszerezni, amit az 
ügyfelek kérnek. Az árak magasak, de a kiírást mindig 
betartja. Amit máshol nem lehet kapni a városban, ő 
bizonyosan be tudja szerezni. 
 
Sinas az egyetlen jó hely, hogy bárki eladja a szokatlan, 
és bizarr tárgyait. Az bizonyos, hogy neki már 
megvannak rá a vevői. 

N8 – Talimar a Borbély 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Egy régi vágású piros fehér forgó henger hirdeti, hogy 
itt  a  boltban  borbély  működik.  Talimar  a  Törpe  
dolgozik itt. Hogy el tudja látni feladatait, mindig 
dobozra kell állnia. Ide jönnek azok, akiknek a foguk 
fáj, vagy csonttörésük van, vagy egyéb kisebb műtétre 
van  szükségük.  Amiket  egy  borbély  sebész  képes  
ellátni. Sajnos Talimar sebészi képessége megegyezik a 
hajvágó képességével. Viszonylag olcsón dolgozik, de 
akinek egyszer levágja a haját, az bizonyosan egy két 
hétig nem megy ki az utcára, vagy kalapot fog hordani. 
 
 
N9 – Rejtélyes Rabló Fogadó 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez a nagy fogadó a Piactérre néz, nem a legjobbak közé 
tartozik (fogadó minősítése 2). Sok szerencsejáték 
asztalnak, más szerencsejátékoknak, és szórakozási 
formának ad otthont. A tulajdonos Gyors Buyelnyr aki 
egy Dögnyúzó (lásd Egyenesen Veremből) és partnere 
Brugnir aki egy Törpe. Ezért az ételek minősége sokkal 
jobb a többi helyénél (az étel jó) Két kidobót is 
foglakoztatnak, ők trollok. Ők felügyelnek a házban 
rendért, és biztonságért. Talán ezért kevés a balhé, mert 
igen sokan vesztenek a házzal szemben. Brugnir mindig 
azt állítja, hogy ez főképpen Logaan-nak köszönhető, de 
sokan sejteni vélik, hogy a kockák cinkeltek, amiket az 
asztaloknál használnak. 
 
 
N10 – Hívogató Ujj Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma széles körben ismert, és mindenki tudja, 
hogy ez a Tolvaj Céh törzshelye, és mint olyan tiltott 
hely a városi őrség tagjainak, és mindenki másnak, még 
az utazóknak is. A csapos Lesseam oszlopos tagja a 
Tolvaj Céhnek. Mindig kiváló minőségű ételt és italt 
szolgál fel. (kocsma minősítése 5). A kocsmában 
folyamatosan, a legújabb lopásokról, és rablásokról 
beszélgetnek. Ezért igen kellemetlen, ha egy tudatlan 
utazó  próbál  betérni  ide.  Először  ajtót  mutatnak,  és  ha  
ez nem használ, akkor segítenek neki kijutni. Azok, akik 
egyszer belestek 
ebbe a csapdába 
már, nekik a 
Hívogató Ujj már 
mást jelent, és soha 
többet nem fognak 
betérni oda. A hátsó 
részben találhatóak 
kis privát 
helyiségek is a 
zártkörű 
rendezvények 
lebonyolítására. 
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Urduin a koldus tisztában 
van vele, hogy van egy 
titkos folyosó a Palota 
börtönéből, a Söpredék 
Sikátorba. Ez igen praktikus, 
ha valakit meg akarnak 
szöktetni a Hősök, a 
börtönből. Az alagút hosszú 
és veszélyes, tele van 
csapdákkal, és valójában a fő 
őrszoba padlóján van a vége. 



N11 – Sárkányfog kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez  a  kocsma  a  Piactéren  található,  és  rendelkezik  egy  
kis külön udvarral, ahol az ügyfel
ehetnek, és ihatnak a vásári forgatagtól. (kocsma 
minősítése 4) Viszonylag kis ivó, de a törzsközönség az 
elfoglalt gazdagok, és kereskedők köreiből kerül ki. 
Gregor a kocsmáros valaha tengerész volt. Az egész 
napját azzal tölti, hogy történeteivel traktálja a 
vendégeket, az utazásairól. A helyiek szerint ezek a 
történetek az idők folyamán állandóan változnak. 
Némelyikük úgy tartja, hogy csak kitalációk, és csak 
lóvá teszi vele az embereket. A törzsközönség ezt jó 
viccnek fogja fel, de egy idegen számára sértő is lehet, 
ami miatt verekedés is kialakulhat. 
 
 
N12 – Patkány és Görény Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma a Középső híd mellett található
és frekventált helyen áll. A kereskedők mind ezt a hidat 
használják. (kocsma minősítése 4) A tulajdonos egy 
varázsló, aki nem igazán szerzett nagy hírnevet 
magának. Valdaris Magnificent ősi erős varázslattal 
javítja fel a sört, és az élelmiszert a kocsmában. Bármi is 
az igazság, a kocsmát folyamatosan látogatják a 
kereskedők, és a helyi polgárok. 
 
N13 – Királyok Ujjai Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma a Palota tér jobb szélén található. 
Homlokzatán a régi Carsepolis királyok arcai láthatóak.
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Ez  a  kocsma  a  Piactéren  található,  és  rendelkezik  egy  
kis külön udvarral, ahol az ügyfelek nyugodtan 
ehetnek, és ihatnak a vásári forgatagtól. (kocsma 

Viszonylag kis ivó, de a törzsközönség az 
elfoglalt gazdagok, és kereskedők köreiből kerül ki. 
Gregor a kocsmáros valaha tengerész volt. Az egész 

eivel traktálja a 
vendégeket, az utazásairól. A helyiek szerint ezek a 
történetek az idők folyamán állandóan változnak. 
Némelyikük úgy tartja, hogy csak kitalációk, és csak 
lóvá teszi vele az embereket. A törzsközönség ezt jó 

en számára sértő is lehet, 

 

található. Nagyon jó, 
és frekventált helyen áll. A kereskedők mind ezt a hidat 

inősítése 4) A tulajdonos egy 
varázsló, aki nem igazán szerzett nagy hírnevet 

Magnificent ősi erős varázslattal 
javítja fel a sört, és az élelmiszert a kocsmában. Bármi is 
az igazság, a kocsmát folyamatosan látogatják a 

Ez a kocsma a Palota tér jobb szélén található. 
ályok arcai láthatóak. 

A  belső berendezése  is  ezt  a  hangulatot  próbálja  meg  
tükrözni. Bársony (kissé ko
tányérok, és serlegek, amik csiszolt, és vésett ónból 
készültek, azt a hatást keltik, mintha minden ezüst 
lenne. A felszolgáló személyzet mind díszes ruhában 
van,  az  ételeknek,  és  az  italoknak  mind  flancos  nevük  
van. „Lord” Kubar Ezü
választotta ezt a nevet, hogy vonzza a gazdag nemes 
vendégeket. A kocsma igazán jó (kocsma minősítése 5) 
de  a  kopott  homlokzat,  és  a
igazán vonzza a nemeseket. A jelenlegi ügyfélkör 
igényeit viszont a mostani felállás pontosan kielégíti.
 
 
N14 – Új Fogadó 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ebben a nagy és régi fogadóban már megvetemedtek a 
falak, és a padló, jelezve ezzel, hogy ez már igen koros 
egy épület. A fogadó nagyon közel van a Piactérhez, és 
így a forgalmát a kereskedők, és a termelők teszik ki a 
piaci napokon. (kocsma minősítése 4) Jelenlegi 
tulajdonos egy fél-
elf név szerint 
Fleurian Fishtail, aki 
nem hajlandó 
megváltoztatni a 
fogadója nevét régi 
fogadóra. Ez miatt 
állandó 
kérdéssekkel 
bombázzák nap, 
mint nap. 
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A  belső berendezése  is  ezt  a  hangulatot  próbálja  meg  
tükrözni. Bársony (kissé kopott) ülések. Kopottas 
tányérok, és serlegek, amik csiszolt, és vésett ónból 
készültek, azt a hatást keltik, mintha minden ezüst 
lenne. A felszolgáló személyzet mind díszes ruhában 
van,  az  ételeknek,  és  az  italoknak  mind  flancos  nevük  

Kubar Ezüstkard a kocsma vezetője, azért 
választotta ezt a nevet, hogy vonzza a gazdag nemes 
vendégeket. A kocsma igazán jó (kocsma minősítése 5) 
de  a  kopott  homlokzat,  és  az ál elegáns belső nem 
igazán vonzza a nemeseket. A jelenlegi ügyfélkör 

ostani felállás pontosan kielégíti. 

 
Ebben a nagy és régi fogadóban már megvetemedtek a 
falak, és a padló, jelezve ezzel, hogy ez már igen koros 
egy épület. A fogadó nagyon közel van a Piactérhez, és 

lmát a kereskedők, és a termelők teszik ki a 
piaci napokon. (kocsma minősítése 4) Jelenlegi 

  

KALAND BEVEZETŐ 
 
A kereskedő Arboros Zukk 
utazásra készül a Holdkő 
Dombok felé, és bátor őröket 
keres a kocsija mellé. Az 
utazás maga nem lesz 
veszélytelen, de igen magas 
a juttatás is. 
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Kereskedő Negyed 
 
negyed utcáit mindkét oldalt, kicsi
boltok szegélyezik. A kirakataik
porosak, kivéve a nagyobb üzletek, amik 

tiszták, és világosak. Állandóak az üzletek előtt a 
kirakodások. Pár számos gazdag kereskedő otthona is
egyben. A jobb üzleteket külön személyzet védi, és 
hogy megszabaduljanak a készlettől, gyakran tartanak 
kiárusításokat, ezzel ösztönözve az embereket a 
vásárlásra. 
 
Ez a negyed a kereskedők központja, itt található a 
legtöbb üzlet a városban. 
 

 
 
M1 – Kereskedők Céhének Székháza
 
Meglehetősen pazar épület, ez amiben a Kereskedők 
Céhe működik Feketehomok Kikötőben. A ház 
irodákkal, tárgyaló termekkel, műhelyekkel, van tele, és 
ezen kívül egy hatalmas nagy étteremmel a tag
számára. Ha olyanok akarnak belépni, akik nem tagok, 
azokat csakis egy tag viheti be az épületb
járnak ide, hogy elősegítsék, vagy megújítsák eddigi 
szerződéseiket, és egyéb üzleteiket. 
 
 
M2 - Trollok Sikátora 
 
Ez az utca maga a gettó, itt laknak a nem emberi lények 
túlnyomó többsége a városban. De nem csak ebben a 
sikátorban van csak ilyen közösség. Magas omladozó 
épületek, több apartmanra osztott lakóházak, és minden 
házban több család is élhet. Trollok, 
túlnyomó többségben, Törpék a pincében, a felsőbb 
szinteken Orkok, Goblinok, Gnómok, és Pindúrok 
laknak ott ahol tudnak. Sok olyan faj is él itt még, akik 
jóval ritkábbak a fentieknél, és sokkal nagyobb a faji 
keveredés, mint más városokban. Gyakoriak a harcok a 
helyi bandák, és a fajok között. Gyakran folyik a vér, és 
sok a haláleset. Ezért a városi őrség sokkal többször 
őrjáratozik itt, hogy minimálisra csökkentsék a halálos 
összetűzések számát. 
 
 
M3 – Brakbolden Fürdőháza 
 
8. fokozatú Kereskedelem 
Ez a nagy kőépület több kéménnyel rendelkezik, ami 
éjjel nappal okádja magából az ég felé a fekete füstöt.
Ezzel tartják melegen a vizet a fürdőben, és 
gőzfürdőben. Számos közösségi, és privát szoba 
található itt, ahol a polgárok lemoshassák magukról a 
város  mocskát,  piszkát.  A  virágzó üzletnek rengeteg 
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negyed utcáit mindkét oldalt, kicsiny szegényes 
ltok szegélyezik. A kirakataik sötétek és 

porosak, kivéve a nagyobb üzletek, amik 
Állandóak az üzletek előtt a 

számos gazdag kereskedő otthona is 
. A jobb üzleteket külön személyzet védi, és 

, gyakran tartanak 
kiárusításokat, ezzel ösztönözve az embereket a 

Ez a negyed a kereskedők központja, itt található a 

 

Kereskedők Céhének Székháza 

Meglehetősen pazar épület, ez amiben a Kereskedők 
Céhe működik Feketehomok Kikötőben. A ház 
irodákkal, tárgyaló termekkel, műhelyekkel, van tele, és 
ezen kívül egy hatalmas nagy étteremmel a tagok 
számára. Ha olyanok akarnak belépni, akik nem tagok, 
azokat csakis egy tag viheti be az épületbe. Sokan azért 
járnak ide, hogy elősegítsék, vagy megújítsák eddigi 

laknak a nem emberi lények 
De nem csak ebben a 

Magas omladozó 
épületek, több apartmanra osztott lakóházak, és minden 
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n, Törpék a pincében, a felsőbb 

szinteken Orkok, Goblinok, Gnómok, és Pindúrok 
ott ahol tudnak. Sok olyan faj is él itt még, akik 

jóval ritkábbak a fentieknél, és sokkal nagyobb a faji 
Gyakoriak a harcok a 

k, és a fajok között. Gyakran folyik a vér, és 
sok a haláleset. Ezért a városi őrség sokkal többször 
őrjáratozik itt, hogy minimálisra csökkentsék a halálos 

kéménnyel rendelkezik, ami 
éjjel nappal okádja magából az ég felé a fekete füstöt. 
Ezzel tartják melegen a vizet a fürdőben, és 
gőzfürdőben. Számos közösségi, és privát szoba 
található itt, ahol a polgárok lemoshassák magukról a 

irágzó üzletnek rengeteg 

alkalmazottja van, aki mossák, kaparják, vakarják, 
masszírozzák és számos más módon tisztítják meg 
(térítés ellenében) a vendégeket. A tulajdonos 
Brakbolden egy Törpe, és igen büszke vállalkozására, 
viszont arra nem, hogy igen sok 
gőzfürdőben. Az a hír járja, hogy nincsen más hely a 
városban, amit ennyire szeretnének a Bérgyilkos Céh 
tagjai. 
 
 
M4 – Zsoldosok Céhe
 
Ez a szakadt, és kopott épület ad otthont a 
legerőszakosabb, és legagresszívebb csoportnak a 
városban.  Kivéve  ez  alól  talán  a  városi  őrséget.  Az  
egyetlen dolog, amely megakadályozza, hogy ez a céh 
legyen a városban a valódi hatalom, hogy tagjainak 
legtöbbje szerződéses munkáját végzi. A munkanélküli 
tagok Feketehomok Kikötőben lézengenek, nagy 
valószínűséggel részegek, és bárkivel harcot 
kezdeményezhetnek, csak úgy kedvtelésből. Az 
épületet azok keresik fel, akiknek szükségük van 
kardforgató emberekkel, vagy olyanok, akik tudásukat 
szeretnék szolgálatba állítani.
vagyonosnak tűnik, és az épületet közelében jár, 
folyamatosan reménykedő zsoldosok hada próbálja 
neki eladni magát. 
 
 
M5 – Héjja Tér 
 
Ez a zajos és büdös tér 
ad otthont a legtöbb 
állat kereskedőnek, és 
idomárnak. Szinte 
bármilyen állatot be 
lehet itt szerezni. Az 
árak  változnak, 
nagyban függ 
mennyire ritka a 
keresendő állat, és 
mennyire idomított. 
Ketrecek, rekeszek, 
dobozok hada lepi el a 
teret, de marad elég 
hely, a központban az 
állatok képzésére. 
 
 
 
 
 
M6 - Sturtz-Chenser Háza
 
Az alapja ennek a nemesi háznak egy kast
erődítménnyé lett átalakítva. Hatalmas nagy fallal 
védik körben az épületet. Bejutni, csak egy felvonón 
lehet. A tornyokban őrök állnak, a falakon járőröző 
katonák éjjel nappal. Mindegyikén a család címere 
látható. Valójában lehetetlen bejutni a k
tolvaj álma, hogy megtudja mi is van odabent.
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alkalmazottja van, aki mossák, kaparják, vakarják, 
masszírozzák és számos más módon tisztítják meg 
(térítés ellenében) a vendégeket. A tulajdonos 
Brakbolden egy Törpe, és igen büszke vállalkozására, 
viszont arra nem, hogy igen sok gyilkosság történik a 
gőzfürdőben. Az a hír járja, hogy nincsen más hely a 
városban, amit ennyire szeretnének a Bérgyilkos Céh 

Zsoldosok Céhe 

Ez a szakadt, és kopott épület ad otthont a 
legerőszakosabb, és legagresszívebb csoportnak a 

ban.  Kivéve  ez  alól  talán  a  városi  őrséget.  Az  
egyetlen dolog, amely megakadályozza, hogy ez a céh 
legyen a városban a valódi hatalom, hogy tagjainak 
legtöbbje szerződéses munkáját végzi. A munkanélküli 
tagok Feketehomok Kikötőben lézengenek, nagy 

űséggel részegek, és bárkivel harcot 
kezdeményezhetnek, csak úgy kedvtelésből. Az 
épületet azok keresik fel, akiknek szükségük van 
kardforgató emberekkel, vagy olyanok, akik tudásukat 
szeretnék szolgálatba állítani. Minden olyan ember, aki 

k, és az épületet közelében jár, 
folyamatosan reménykedő zsoldosok hada próbálja 

Ez a zajos és büdös tér 
ad otthont a legtöbb 
állat kereskedőnek, és 
idomárnak. Szinte 
bármilyen állatot be 
lehet itt szerezni. Az 

áltoznak, 
nagyban függ 
mennyire ritka a 
keresendő állat, és 
mennyire idomított. 
Ketrecek, rekeszek, 

hada lepi el a 
teret, de marad elég 
hely, a központban az 

Chenser Háza 

Az alapja ennek a nemesi háznak egy kastély, ami 
erődítménnyé lett átalakítva. Hatalmas nagy fallal 
védik körben az épületet. Bejutni, csak egy felvonón 
lehet. A tornyokban őrök állnak, a falakon járőröző 
katonák éjjel nappal. Mindegyikén a család címere 
látható. Valójában lehetetlen bejutni a kastélyba. Sok 
tolvaj álma, hogy megtudja mi is van odabent. 
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A  Hősök  sétálnak  a  
Piactéren, mikor közvetlen 
mellettük baleset történi. 
Felborul két szekér. Az 
egyikből elszabadul, egy 
megszelídített Drakon 
(Egyenesen a veremből 39 
oldal) Még nem kifejlett 
példány. A kereskedő 
azonnal felajánl 500AT 
annak, aki élve visszahozza 
neki  a  lényt.  Igaz  ő 
önszántából nem fog 
visszatérni, hogy ismét 
rabszolgasorba kerüljön, és a 
Hősök sem gondolhatják 
úgy, hogy képesek egy ilyen 
feladatra. 
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M7  –  Pipe  a  
Virágárus 
 
4. fokozatú 
Kereskedelem 
Ez egy igen 
szokatlan üzlet 
Feketehomok 
Kikötőben. A 
tulajdonosa Effie 
Pipe 
Asszonyság, ő 
szállítja a 
virágokat és 
dísznövényeket 
gazdagnak, 
szegénynek 
egyaránt.  
 
Az itt dolgozók többsége nő. Jó minőségű árut kínálnak. 
Csak kevesen tudják, hogy az itt fellelhető ritkaságok 
többsége mérgező, tudattal rendelkezik, vagy mozogni 
képes, amiknek időnként lábuk kél. Pipe asszonyság 
férje Durndle Pipe Úr (Pipe Úr Híres Sörházának a 
tulajdonosa a Halpiac negyedben) bár ő ezt soha nem 
fogja az üzletében híresztelni. 
 
 
M8 – Kalandozók Céhe Székház 
 
A Kalandozók Céhének székháza, egy 
újépítésű épület jól tervezett, szépen 
kivitelezett. Jelenleg a felét leégették, és 
igen viharvert most. Bár eddig senki nem 
vállat a merényletért a felelősséget, de úgy 
tudni,  hogy  nem  igazán  jó  a  kapcsolatuk  a  
zsoldosokkal, tolvajokkal, és a 
bérgyilkosokkal. Az a hír járja, hogy sok 
munkát  csakliztak  el  előlük,  bár  ezt  nem  
lehet bizonyítani. 
 
 
M9 - Marlin Kapitány 
 
Ez nagy szakállas tengeri medve igen 
hallgatag, és csak ritkán szólal meg, ezt is 
csak akkor, ha hajója fedélzetén a Távoli 
Kereskedőn van. Főképpen 
kereskedelemmel foglakozik Allansia 
Nyugati partján, és gyakorta szállít utasokat 
is. Marlin Kapitány híres a tisztességéről, és 
őszinteségéről, ami igazán nem jellemző 
erre a városra. 
 
 
M10 – Nimrur a Gyógynövényes 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez a mogorva félork gyógynövényekkel, 
mindenféle füvekkel, fűszerekkel és dohány 
keverékekkel kereskedik. Ezen kívül 
Nimrur dohányzáshoz való eszközöket is 
forgalmaz. A legjobb dohánya a „Öreg 
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Állítólag a virágárus bolt 
alatt a pincében Effie Pipe 
asszonyság hatalmas nagy 
kincset halmozott fel. Ez a 
hír járja a kocsmában. A 
Hősöket csak brahib
felbérlik, hogy törjenek be a 
pincébe. Tudják, hogy ennek 
nem lesz jó vége, és ha nem 
kincsekkel megrakva térnek 
vissza nagy lesz a balhé. De 
bejutni a virágbolt pincéjébe 
se egyszerű feladat. 

Az itt dolgozók többsége nő. Jó minőségű árut kínálnak. 
Csak kevesen tudják, hogy az itt fellelhető ritkaságok 
többsége mérgező, tudattal rendelkezik, vagy mozogni 
képes, amiknek időnként lábuk kél. Pipe asszonyság 

(Pipe Úr Híres Sörházának a 
tulajdonosa a Halpiac negyedben) bár ő ezt soha nem 

Trollfi” Igaz ehhez egy kezdő dohányosnak
lenne egy troll tüdejére, mert mikor beleszív azonnal 
köhögési roham tőr rá. 
 
A gyógyító füvek nem rendelkeznek nagy hatóerővel, 
csak a kisebb sérüléseket gyógyítják.
 
 
M11 - Calizar A Tűz Mester 
 
Egy nemesi család szülötte Calizar, aki a nagy vagyonát 
arra használta fel, hogy tanuljon a Varázslóképző 
iskolákban, ezzel növelve az amúgy i
Igen kifinomult életet él, és nagyon szeret enni, és egy 
meg is látszik rajta. Nagyon kövér ember, mindig finom 
selyemben, és bársonyban jár, ami még kövérít is rajta.
 
Calizar magas rangú tagja a Mágiahasználók Céhének, 
és egy nagyon tapasztalt és hatalmas varázsló. Két 
hatalmas farkast tart a bejáratnál, ezzel ijesztve el a 
látogatókat, és ha ez nem lenne elég akkor még két tűz 
IMP védi. Calizar nem szereti a hívatlan látogatókat.
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Állítólag a virágárus bolt 
alatt a pincében Effie Pipe 
asszonyság hatalmas nagy 
kincset halmozott fel. Ez a 
hír járja a kocsmában. A 
Hősöket csak brahiból 
felbérlik, hogy törjenek be a 
pincébe. Tudják, hogy ennek 
nem lesz jó vége, és ha nem 
kincsekkel megrakva térnek 
vissza nagy lesz a balhé. De 
bejutni a virágbolt pincéjébe 

kezdő dohányosnak szüksége 
lenne egy troll tüdejére, mert mikor beleszív azonnal 

nem rendelkeznek nagy hatóerővel, 
csak a kisebb sérüléseket gyógyítják. 

Calizar A Tűz Mester - Varázsló 

Egy nemesi család szülötte Calizar, aki a nagy vagyonát 
arra használta fel, hogy tanuljon a Varázslóképző 
iskolákban, ezzel növelve az amúgy is nagy vagyont. 
Igen kifinomult életet él, és nagyon szeret enni, és egy 
meg is látszik rajta. Nagyon kövér ember, mindig finom 
selyemben, és bársonyban jár, ami még kövérít is rajta. 

magas rangú tagja a Mágiahasználók Céhének, 
ztalt és hatalmas varázsló. Két 

hatalmas farkast tart a bejáratnál, ezzel ijesztve el a 
látogatókat, és ha ez nem lenne elég akkor még két tűz 

nem szereti a hívatlan látogatókat. 

  



M12 - J.B.Wraggins -A Lakatos 
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ő egy öreg szemüveges törpe, név szerint Wraggins aki 
lakatos mester, képes minden féle típusú, és méretű 
zárat megjavítani. Specializálódott a Csont kulcs 
elkészítésére, ami képes kinyitni bármilyen zárat, ami a 
mérete (10AT) Wraggins a műhelyét két hata
őrkutyával őrizteti. Mindkettőt a boltban engedi el, míg 
ő felvonul az emeletre pihenni éjszakára. Sok ügyfele 
nem is sejti, hogy gyűlölik egymást Nikodémusszal. Bár 
az eredeti okok, mára már feledésbe homályos 
ködfelhőjébe merültek. Wraggins tisztába
hogy nem kezdeményezhet ez ügyben, mert ha 
megteszi, lehet, hogy más formában ébred fel!
 
 
M13 - Arlobe Boltja 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez az épület több lépcsőházból, szűk folyosókból és sok 
kis, és nagy szobából áll. Mindenhol polcok vannak,
amik porosak, és koszosak, és telis tele vannak 
mindenféle dolgokkal. Némelyik tárgyak rendszerezve 
vannak. Ezek közül a tárgyak közül bármelyiket eladja 
Arlod. Bármire rá lehet itt lelni, igaz Arlod nem tudja 
mik ezek a tárgyak, és azt sem hogy van egyál
Az a vásárló, aki meg szeretne venni egy tárgyat annak 
le kell mennie egy pókhálós szobába, ahol az eladónak 
fogalma sincsen arról mennyibe is kerül
Kalandmesternek kell dobnia 7D6-tal, és le kell belőle 
vonni 6-ot, ennyi AT-ba fog kerülni) Senki nem tudja, 
hogy  hol  szerzi  be  a  készletét  Arlod,  ez  a  vékony  kis  
ember. Mert még eddig nem láttak hozzá betérni 
kereskedőt áruval, és nem látták sehol sem vásárolni.
 
 

M14

Varázsló
 
Magas és szögletes 
torony ad 
a 

Brabantiusnak. Az 
idők folyamán 

kapcsolatban áll a 
Tolvajok Céhével, 

és a Koldusok Céhével. Sokat tud, ami a város falain 
belül történik. Az a hír járja, hogy Brabantius szeretné, 
majd vezetni a Mágiahasználók Céhét,  vagy talán még 
többet is szeretne! 
 
Brabantius egy ismert, és kiemelkedő modern varázsló. 
Gyakorta készít új varázslatokat, új mágikus tárgyakat, 
és egyéb más hasznos dolgokat, amiket a varázslók 
bejegyeznek. Ezek közül a legtöbb egyszer használatos, 
és megbízhatóak. A munkáját mindig jól ellátja, vigyáz 
a hírnevére. 
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Láttak egy Goblint 
mesterséges szárnyakkal 
repkedni Brabantius tornya 
körül! Vadrul a Feltaláló, aki 
a Palota Utcában lakik, 
felbéreli a Hősöket, hogy 
lopják el neki a szárnyakat a 
varázslótól. Extra fizetséget 
kapnak,  ha  a  Goblint  is  
elhozzák. 
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Ő egy öreg szemüveges törpe, név szerint Wraggins aki 
lakatos mester, képes minden féle típusú, és méretű 
zárat megjavítani. Specializálódott a Csont kulcs 
elkészítésére, ami képes kinyitni bármilyen zárat, ami a 
mérete (10AT) Wraggins a műhelyét két hatalmas 
őrkutyával őrizteti. Mindkettőt a boltban engedi el, míg 
ő felvonul az emeletre pihenni éjszakára. Sok ügyfele 
nem is sejti, hogy gyűlölik egymást Nikodémusszal. Bár 
az eredeti okok, mára már feledésbe homályos 
ködfelhőjébe merültek. Wraggins tisztában van vele, 
hogy nem kezdeményezhet ez ügyben, mert ha 
megteszi, lehet, hogy más formában ébred fel! 

Ez az épület több lépcsőházból, szűk folyosókból és sok 
kis, és nagy szobából áll. Mindenhol polcok vannak, 
amik porosak, és koszosak, és telis tele vannak 

Némelyik tárgyak rendszerezve 
vannak. Ezek közül a tárgyak közül bármelyiket eladja 
Arlod. Bármire rá lehet itt lelni, igaz Arlod nem tudja 
mik ezek a tárgyak, és azt sem hogy van egyáltalán bolt. 
Az a vásárló, aki meg szeretne venni egy tárgyat annak 

szobába, ahol az eladónak 
sincsen arról mennyibe is kerülnek a dolgai. (A 

tal, és le kell belőle 
fog kerülni) Senki nem tudja, 

hogy  hol  szerzi  be  a  készletét  Arlod,  ez  a  vékony  kis  
ember. Mert még eddig nem láttak hozzá betérni 

, és nem látták sehol sem vásárolni. 

M14 - 
Brabantius-A 

arázsló 

Magas és szögletes 
torony ad otthont 

 fiatal és 
ambiciózus 

varázslónak 
Brabantiusnak. Az 
idők folyamán 

szoros 
kapcsolatban áll a 
Tolvajok Céhével, 
ami a város falain 

belül történik. Az a hír járja, hogy Brabantius szeretné, 
,  vagy talán még 

Brabantius egy ismert, és kiemelkedő modern varázsló. 
Gyakorta készít új varázslatokat, új mágikus tárgyakat, 
és egyéb más hasznos dolgokat, amiket a varázslók 
bejegyeznek. Ezek közül a legtöbb egyszer használatos, 

megbízhatóak. A munkáját mindig jól ellátja, vigyáz 

M15 - Mr Nibbs a Térképész
 
4. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kis üzlet az Óra Közben található, hatalmas nagy 
készlet van itt felhalmozva térképekből, táblázatokból, 
és tervekből. Hajózási térké
itt meg Allansia egész területéről. Ellentétben sok más 
térképésszel Nibbs Úr a valóságot
hozzá semmit a képzeletéből. A látogatót a boltban 
azonnal Freddie a félszemű papagáj köszönti (van neki 
szemkendője)  nagyon  sok  káromkodást  ismer,  és  
használja is őket! 
 
 
M16 - A Hentes Tanítványa Kocsma
 
6. fokozatú 
Kereskedelem 
Ez a nagy kocsma 
a Trollok 
Sikátorának 
közelében 
található. 
Főképpen azért, 
mert nem emberek 
látogatják a 
kocsmát. Trollok, 
orkok, törpék 
járnak ide inni (és 
verekedni). Az 
emberek jobban 
teszik, ha nem 
térnek ide be, mert 
azonnal megverik 
és kipenderítik 
őket az utcára. A 
tulajdonos egy 
hatalmasa nagy 
troll, a neve Levad 
a Nőcsábász, aki valójában nagyon nyugodt, a többi 
vendéghez képest. Bárkit szívesen kiszolgál, aki venni 
akar a söréből. (kocsma minősítése 3).
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Mr Nibbs a Térképész 

 
Ez a kis üzlet az Óra Közben található, hatalmas nagy 
készlet van itt felhalmozva térképekből, táblázatokból, 

Hajózási térképek (19 oldal) vásárolhatóak 
Allansia egész területéről. Ellentétben sok más 

térképésszel Nibbs Úr a valóságot rajzolja le, és nem ad 
hozzá semmit a képzeletéből. A látogatót a boltban 
azonnal Freddie a félszemű papagáj köszönti (van neki 

je)  nagyon  sok  káromkodást  ismer,  és  

A Hentes Tanítványa Kocsma 

a Nőcsábász, aki valójában nagyon nyugodt, a többi 
Bárkit szívesen kiszolgál, aki venni 

akar a söréből. (kocsma minősítése 3). 
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Hiplow az egyik bolt 
kereskedője egy 
szivárványszínű főzetet 
talál, az egyik boros 
szállítmány között, ami 
Arantisból érkezett hozzá. A 
felbérelt varázsló, csak 
annyit volt képes 
megállapítani, hogy az ital 
mágikus, de ellenáll 
mindenféle azonosításnak. A 
kapitány, és az első tiszt is 
eltűnt arról a hajóról, amin 
érkezet a főzet. A hajó neve 
Repülő Fantom. Hiplow 
felbéreli a Hősöket, hogy 
megtalálják a forrást, és 
kiderítsék a hatását. 
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M17 – Minotaurus Fogadó 
 
6. fokozatú 
Kereskedelem
A legtöbb 
szempontból ez egy 
szokásos kocsma 
(kocsma minősítése 
3) élelmet, és italt 
kínál, és néha 
bizony kitörnek 
verekedések is. 

egyedülálló a 
városban, mert a 
Minotaurus ad 
otthont a 

legnépszerűbb 
színháznak a 
városba! A színi 

előadások, és a színészek igen nagyképűek, mert igen 
népszerű hely a városiak körében. A játszott darabok 
általában populista, vígjátékok melodrámák amikben 
még Orkok is játszanak, mint például az Orktehetség és 
a Félvér Herceg Lendle. Nagyszarvú Mendius 
tulajdonos egy kövér zsíros ember. Mindig
penészes kötényt visel, soha nem látták még nélküle.
 
 
M18 – Foltos Kutya Kocsma 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Ez a kocsma a Piac Utcában található, mondhatni a Piac 
kapujában. Folyamatosan tele van kiabáló 
kereskedőkkel, fuvarosokkal, és más olyan 
kereskedőkkel, akik az üzlet reményében a kapuban 
sorban állás közben megismert kereskedőket hívnak 
meg egy italra. A kocsma pincéjében van egy sörfőzde. 
Könnyű helyzetben van, mert a hordókészítők a 
Mészárosok Terén dolgoznak. (kocsma minősítése 3) A 
tulajdonos egy öregember név szerint Pugbeer. Mindig 
egy bőrköténybe látható, van egy nagy heg a kopasz
fején. A modora pedig nagyon goromba. 
 
 
M19 - Anfret Kocsmája 
 
6. fokozatú Kereskedelem 
VII Anfret egy gnóm kereskedő. Nevüket mindhárom 
kontinensen ismerik, mint nagy varázsló, nagy 
kalandor, vagy nagy gazfickó. A kocsma apáról fiúra 
száll, hat generáció óta. Annak a feltétele, hogy a fiú 
átvegye a kocsmát, először be kell járnia a világot, 
hírnevet kell szereznie magának valamilyen kiemelke
téren. (kocsma minősítése 4) 
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Silas-t a halkereskedőt 
kirabolták piactéren! Egy 
gyöngyszemet vettek el tőle, 
ami  nem  ér  sokat,  de  
szentimentálisan 
ragaszkodik hozzá. A tettes 
egy  idomított  majom.  Az  
idomárt sehol nem találta 
Silas, ezért felbérli a 
Hősöket, hogy kerítsék elő 
gyorsa. A majom a „Lángoló 
Szablya” kabalaállata, ami 
történetesen egy kalózhajó. 
 

6. fokozatú 
Kereskedelem 
A legtöbb 
szempontból ez egy 
szokásos kocsma 
(kocsma minősítése 
3) élelmet, és italt 
kínál, és néha 
bizony kitörnek 

kedések is. 
Viszont 

egyedülálló a 
városban, mert a 
Minotaurus ad 
otthont a 

legnépszerűbb 
színháznak a 
városba! A színi 

előadások, és a színészek igen nagyképűek, mert igen 
népszerű hely a városiak körében. A játszott darabok 

melodrámák amikben 
tehetség és 

Mendius a 
Mindig egy 

, soha nem látták még nélküle. 

Ez a kocsma a Piac Utcában található, mondhatni a Piac 
kapujában. Folyamatosan tele van kiabáló 
kereskedőkkel, fuvarosokkal, és más olyan 
kereskedőkkel, akik az üzlet reményében a kapuban 
sorban állás közben megismert kereskedőket hívnak 

eg egy italra. A kocsma pincéjében van egy sörfőzde. 
Könnyű helyzetben van, mert a hordókészítők a 
Mészárosok Terén dolgoznak. (kocsma minősítése 3) A 

név szerint Pugbeer. Mindig 
ható, van egy nagy heg a kopasz 

VII Anfret egy gnóm kereskedő. Nevüket mindhárom 
kontinensen ismerik, mint nagy varázsló, nagy 
kalandor, vagy nagy gazfickó. A kocsma apáról fiúra 

ta. Annak a feltétele, hogy a fiú 
átvegye a kocsmát, először be kell járnia a világot, 
hírnevet kell szereznie magának valamilyen kiemelkedő 

Megküzdenek szörnyekkel, hatástalanítanak csapdákat, 
és megbirkóznak egyéb halálos v
miután visszatérnek, átvehetik a kocsma irányítását. Az 
ívó nevét mindig a fiúkról nevezik el, és mindig születik 
egy újabb ifjonc, aki elmegy a nagyvilágba, és 
dicsőségekkel visszatérve átveszi a stafétát.
 
 
M20 – Lyuk a Falban Kocsma
 
6. fokozatú Kereskedelem 
Feketehomok Kikötőben érdemes néha szó szerint 
venni  a  dolgokat,  mint  pl.  lyuk  a  falban  (ez  így  nem  
igaz).  Ez  egy  alagút,  a  mi  a  kocsma  pincéjéből  vezet  
kifele a város falán túlra. Ott egy rácsos ajtó található, 
több száz méteres 
gyaloglás után. Ez 
az alagút egy nyílt 
titok a városi 
polgárok 
többségének 
körében. Viszont 
aki azt gondolná, 
hogy így megússza 
a kapuadót, annak 
azonnal elveheti a 
kedvét a 2AT 
fejenkénti díj. 
Skewton a 
Leselkedő a 
tulajdonos, aki mindenkin behajtja a bel
kiskapu, csak arra jó, hogy elkerüljék a városi őrséget a 
kapuban, a fölösleges kérdezősködést, és a 
papírmunkát. (a kocsma minősítése 4)
 
 
M21 – Udvari Bolond Kocsma
 
6. fokozatú Kereskedelem 
A  legtöbb  polgár  nagy  ívben  elkerüli  ezt  a  ko
mert az a hír járja, hogy éjszakánként üvöltések hallani 
a pincéből, és levágott fejű vendégeket találtak az 
ágyakban. Az étel, és az ital remek (kocsma minősítése 
4) a pletykák ellenére ez sem jobb, és se nem rosszabb a 
többi kocsmánál, vagy fogadó
szállnak  meg.  A  valóságban  az  a  helyzet,  hogy  a  
kocsmáros Astix Lamak meg van átkozva, 
lycanthrop. Minden teliholdkór Astix
kell, a városban, vagy annak
ilyenkor messzire elutazik, hogy ne bá
kikötőben. Kétségbeesetten próbál megszabadulni 
betegségétől, és bármit megadna azért, hogy valaki 
kigyógyítsa belőle. 
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Uservil a bölcs
igen öreg,  de  ez  nem gátolja  
meg tudásvágyát. Felbérel 
egy Hős csapatot, hogy 
menjek el a Koponyák 
Sivatagába, és keressenek 
meg ott egy ősi templomot. 
Mivel a bölcs nem tart velük, 
ezért első lépésként, egy 
vezetőt kell ta
 

Megküzdenek szörnyekkel, hatástalanítanak csapdákat, 
és megbirkóznak egyéb halálos veszélyekkel, majd 
miután visszatérnek, átvehetik a kocsma irányítását. Az 
ívó nevét mindig a fiúkról nevezik el, és mindig születik 
egy újabb ifjonc, aki elmegy a nagyvilágba, és 
dicsőségekkel visszatérve átveszi a stafétát. 

Kocsma 

Feketehomok Kikötőben érdemes néha szó szerint 
int  pl.  lyuk  a  falban  (ez  így  nem  

).  Ez  egy  alagút,  a  mi  a  kocsma  pincéjéből  vezet  
kifele a város falán túlra. Ott egy rácsos ajtó található, 

aki mindenkin behajtja a belépési díjat. Ez a 
kiskapu, csak arra jó, hogy elkerüljék a városi őrséget a 
kapuban, a fölösleges kérdezősködést, és a 
papírmunkát. (a kocsma minősítése 4) 

Udvari Bolond Kocsma 

A  legtöbb  polgár  nagy  ívben  elkerüli  ezt  a  kocsmát, 
mert az a hír járja, hogy éjszakánként üvöltések hallani 
a pincéből, és levágott fejű vendégeket találtak az 
ágyakban. Az étel, és az ital remek (kocsma minősítése 
4) a pletykák ellenére ez sem jobb, és se nem rosszabb a 
többi kocsmánál, vagy fogadónál, ahol kalandorok 
szállnak  meg.  A  valóságban  az  a  helyzet,  hogy  a  
kocsmáros Astix Lamak meg van átkozva, ő egy 
lycanthrop. Minden teliholdkór Astix-nak vadásznia 

annak falain kívül. Általában 
elutazik, hogy ne bántson senkit a 

. Kétségbeesetten próbál megszabadulni 
betegségétől, és bármit megadna azért, hogy valaki 
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Uservil a bölcs Hamakei már 
igen öreg,  de  ez  nem gátolja  
meg tudásvágyát. Felbérel 
egy Hős csapatot, hogy 
menjek el a Koponyák 
Sivatagába, és keressenek 
meg ott egy ősi templomot. 
Mivel a bölcs nem tart velük, 
ezért első lépésként, egy 
vezetőt kell találniuk 
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Azzur Nagyúr Palotája 
 
Azzur Nagyúr palotája hatalmas nagy területen fekszik, 
szinte olyan, mintha egy különálló városnegyed lenne. 
Magas fal veszi körbe, megerősített őrtornyai vannak, 
ezen felül bejutni csak egy vassal megerősített kapun 
lehet. A kapu a Palota Térre néz. Kimenni a városba, 
csak a városi őrök, és a leghűségesebb szolgák 
mehetnek. Az újratervezett palota fő funkciója a 
védelem, mindenhol hegyes tüskék állnak ki a falból. 
Az előző paloták ehhez képest csak tündérmesék 
voltak. 
 
A palota belső elrendezése, olyan, mint egy negyed, 
tartozik hozzá kert, fák, terek, udvarok, szol
kiszolgáló épületei, amiket kikövezett út köt össze. Ezen 
felül vannak edzőtermek, lakóháza, istállók, és egy 200 
főt befogadó kaszárnya. Van pékség, sörfőzde, és 
minden egyéb olyan létesítmény, amik megtalálhatóak 
egy kisvárosban. A legtöbb „külső ” 
dolgozik a palota falain belül. Akinek valahogyan 
mégis sikerül bejutni ebbe a zárt közösségbe, az 
észreveheti, hogy ezt a helyet, a nyugalom lengi be. 
Mint egy védő aura telepszik rá a palotára, és áthat 
mindent. A város mindennapi zajaik
átszűrődnek a falakon, onnan kifele nem hallani se 
kiabálást, se sikolyokat. 
 
A városi őrök kapitányának a háza, a kaszárnya mellett 
található. Itt van a hatalmas nagy kocsi tároló is ahol 
Azzur Nagyúr fekete aranyozott hintóját is őrzik.
 
A palota hatalmas és, impozáns, a földszinten nincsen 
egyetlen ablak sem. Az emeleten lévő ablakok kicsik, és 
nagyon nehéz lehet őket mászva megközelíteni.
magas tornya van. Azzur Nagyúr családi zászlója 
mindig az északi toronyra van felhúzva. Számos ki
szolgálati bejáró található a palotán, amik mindig zárva 
vannak, és folyamatosan őrzik őket. A főbejárat szintén 
hatalmas, és impozáns. Az ajtó egy nagy lépcsősor 
tetején áll, komoly vasalással megerősítve, ami képes 
ellenállni ostromfegyvereknek is. Miután a látogató 
áthalad ezen a kapun, labirintusszerű
következnek egymás után, a várótermek, előterek, és 
kisebb nagyobb szobák, miután elér a nagy 
fogadóteremet. 
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Azzur Nagyúr palotája hatalmas nagy területen fekszik, 
olyan, mintha egy különálló városnegyed lenne. 

Magas fal veszi körbe, megerősített őrtornyai vannak, 
ezen felül bejutni csak egy vassal megerősített kapun 
lehet. A kapu a Palota Térre néz. Kimenni a városba, 
csak a városi őrök, és a leghűségesebb szolgák 
mehetnek. Az újratervezett palota fő funkciója a 
védelem, mindenhol hegyes tüskék állnak ki a falból. 
Az előző paloták ehhez képest csak tündérmesék 

mint egy negyed, 
tartozik hozzá kert, fák, terek, udvarok, szolgálók 
kiszolgáló épületei, amiket kikövezett út köt össze. Ezen 
felül vannak edzőtermek, lakóháza, istállók, és egy 200 
főt befogadó kaszárnya. Van pékség, sörfőzde, és 
minden egyéb olyan létesítmény, amik megtalálhatóak 

 szolgáló, él és 
dolgozik a palota falain belül. Akinek valahogyan 
mégis sikerül bejutni ebbe a zárt közösségbe, az 
észreveheti, hogy ezt a helyet, a nyugalom lengi be. 
Mint egy védő aura telepszik rá a palotára, és áthat 
mindent. A város mindennapi zajaik természetesen 
átszűrődnek a falakon, onnan kifele nem hallani se 

A városi őrök kapitányának a háza, a kaszárnya mellett 
található. Itt van a hatalmas nagy kocsi tároló is ahol 
Azzur Nagyúr fekete aranyozott hintóját is őrzik. 

palota hatalmas és, impozáns, a földszinten nincsen 
egyetlen ablak sem. Az emeleten lévő ablakok kicsik, és 
nagyon nehéz lehet őket mászva megközelíteni. Két 
magas tornya van. Azzur Nagyúr családi zászlója 
mindig az északi toronyra van felhúzva. Számos kisebb 
szolgálati bejáró található a palotán, amik mindig zárva 
vannak, és folyamatosan őrzik őket. A főbejárat szintén 
hatalmas, és impozáns. Az ajtó egy nagy lépcsősor 
tetején áll, komoly vasalással megerősítve, ami képes 

Miután a látogató 
labirintusszerű elrendezésben 

következnek egymás után, a várótermek, előterek, és 
kisebb nagyobb szobák, miután elér a nagy 

 

 
A nagy fogadóteremben
állítnak fel, amivel megpróbálják eltakarni a Nagyurat 
(amennyit lehet belőle). Állítólag ő ül a trónon, de 
ebben senki sem biztos. Van kialakítva egy külön 
elkerített rész, ahol a látogató elmondhatja ügyes bajos 
dolgát. Azzur egyik szolgáján keresztül válaszol, név 
szerint Gathrun-on. Az ő fülébe elsuttogja a válaszát, 
majd a szolga közvetíti azt. Azzur csak akkor beszél 
személyesen a látogatóval, ha ő ez úgy akarja, vagy a 
másik fél emelkedett hangon szólal fel. Ezt eddig 
mindenki a beszélgetés után nagyon megbá
 
A nagy fogadóterem mellett egyéb kárpitozott szobák, 
konyhák, raktárak, fegyvertárak, 
mindenféle szoba megtalálható
ismerik a palota pontos alaprajzát. Egy kívülálló 
egyedül bizonyosan teljesen eltévedne, és aligha találna 
ki. 
 
A palota alatt található annak pincéje. Nagyobb, mint 
maga az épület. Inkább labirintus rendszerhez hasonlít, 
mint pincéhez. Ez a város börtöne. Bejárata a az északi 
palotában van. Csakúgy, mint a legtöbb labirintus, ez is 
tele van kisebb, és nagyobb cellákk
kínzókamrák, és még annál is szörnyűbb szobák, amit a 
városi pletykák emlegetnek. Az viszont egészen 
bizonyos, hogy ebből a labirintusból közvetlen átjáró 
található a Carsepolis romokig. Vannak olyan részek is, 
ahova a foglyot elvezetik, maj
nem tudja a kivezető utat, az örökre ott fog bolyongani, 
míg éhen nem hal. 
 
A palotában szolgálókat, még fiatal korukban választják 
ki. Elviszik a falakon belülre, és ott beléjük nevelik az 
Azzur Nagyúr iránti feltétlen hűséget. Csak
legmagasabb rangú szolgáknak adatik meg, hogy a 
palota kapuján átlépve kimenjenek a városban. Bár 
vannak kereskedők, és szolgák akik a palota falain kívül 
élik a mindenapjaikat, így szerezve be a mindennapi 
élethez szükséges termékeket. Őket már tapas
felnőttként alkalmazzák csak.
 
Ritkán, de előfordul, hogy lordsága 
szállást biztosít. Ekkor mindig az egyik kárpitoztt 
lakosztájt adja neki. Csak a legszükségesebb személyes 
szolgákat hozhatja. Természetesen mindenki 
fegyvertelen. A vendég lakosztályát zárva tartják. 
Semmilyen  körülmény  között  nem  hagyhatja  el  a  
szobáját kísérő nélkül. 
 
Évente  egyszer  Azzur  Nagyúr,  hogy  maga  mellett  
tartsa, és megnyerje, a város legmagasabb előkelőségeit 
bált rendez. A lakoma alatt fegyverszünetet hird
kijelenti, hogy nem öl meg senkit, és ezt elvárja 
mindenki mástól, főképpen a Bárgyilkos Céhtől, míg 
tart a vigaszság. Voltak természetesen incidensek, 
amiket kisebb csoportok
mind megakadályozták, és a vigadalom után m
torolták. 
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ben ilyenkor faragott paravánt 
megpróbálják eltakarni a Nagyurat 

(amennyit lehet belőle). Állítólag ő ül a trónon, de 
ebben senki sem biztos. Van kialakítva egy külön 
elkerített rész, ahol a látogató elmondhatja ügyes bajos 
dolgát. Azzur egyik szolgáján keresztül válaszol, név 

on. Az ő fülébe elsuttogja a válaszát, 
majd a szolga közvetíti azt. Azzur csak akkor beszél 
személyesen a látogatóval, ha ő ez úgy akarja, vagy a 
másik fél emelkedett hangon szólal fel. Ezt eddig 
mindenki a beszélgetés után nagyon megbánta. 

fogadóterem mellett egyéb kárpitozott szobák, 
konyhák, raktárak, fegyvertárak, hálószobák, és 
mindenféle szoba megtalálhatóak. Nagyon kevesen 
ismerik a palota pontos alaprajzát. Egy kívülálló 
egyedül bizonyosan teljesen eltévedne, és aligha találna 

palota alatt található annak pincéje. Nagyobb, mint 
maga az épület. Inkább labirintus rendszerhez hasonlít, 
mint pincéhez. Ez a város börtöne. Bejárata a az északi 
palotában van. Csakúgy, mint a legtöbb labirintus, ez is 
tele van kisebb, és nagyobb cellákkal. Vannak itt 
kínzókamrák, és még annál is szörnyűbb szobák, amit a 
városi pletykák emlegetnek. Az viszont egészen 
bizonyos, hogy ebből a labirintusból közvetlen átjáró 

romokig. Vannak olyan részek is, 
ahova a foglyot elvezetik, majd otthagyják, mert aki 
nem tudja a kivezető utat, az örökre ott fog bolyongani, 

A palotában szolgálókat, még fiatal korukban választják 
ki. Elviszik a falakon belülre, és ott beléjük nevelik az 
Azzur Nagyúr iránti feltétlen hűséget. Csakis a 
legmagasabb rangú szolgáknak adatik meg, hogy a 
palota kapuján átlépve kimenjenek a városban. Bár 
vannak kereskedők, és szolgák akik a palota falain kívül 
élik a mindenapjaikat, így szerezve be a mindennapi 
élethez szükséges termékeket. Őket már tapasztalt 
felnőttként alkalmazzák csak. 

Ritkán, de előfordul, hogy lordsága a látogatójának 
szállást biztosít. Ekkor mindig az egyik kárpitoztt 
lakosztájt adja neki. Csak a legszükségesebb személyes 
szolgákat hozhatja. Természetesen mindenki 

endég lakosztályát zárva tartják. 
Semmilyen  körülmény  között  nem  hagyhatja  el  a  

 

Évente  egyszer  Azzur  Nagyúr,  hogy  maga  mellett  
tartsa, és megnyerje, a város legmagasabb előkelőségeit 
bált rendez. A lakoma alatt fegyverszünetet hirdet, és 
kijelenti, hogy nem öl meg senkit, és ezt elvárja 
mindenki mástól, főképpen a Bárgyilkos Céhtől, míg 
tart a vigaszság. Voltak természetesen incidensek, 
amiket kisebb csoportok próbáltak meglépni, de ezeket 
mind megakadályozták, és a vigadalom után meg is 
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Azzur Nagyúr 
A jelenlegi uralkodónak Azzur Nagyúrnak igen hosszú, 
és bonyolult életútja van. (a teljes történet a Titán 106 
oldalán található) Viszont a nyilvánosság előtt egy 
sötét, és titokzatos alak, aki mindig be van bugyolálva 
és fekete köpenyt visel. Azzur Nagyúr valójában 
nagyon ritkán hagyja el a palotát, ha megteszi, akkor 
azt fekete aranyozott hintaján teszi, amit két hatalmas 
fekete ló húz. Azzurnak sikerült hatalmát megőriznie az 
évek folyamán ezen a patkányfészken. Ez köszönhet
könyörtelenségének, és a város vezetésében 
kulcsfontosságú emberek megkérdőjelezhetetlen 
hűségének.  Az  a  hír  járja, hogy Istene Kukulak sokkal 
nagyobb hatalmat biztosít neki, mint szokásos 
papjainak. 
 
Azzur általában hagyja, hogy a város saját maga 
működjön. A városi őrök, a bírák, a céhek mind teszik a 
dolgukat. A céhek mind szabad kezet kapnak, hogy 
üzleteiket lebonyolítsák, de ennek fejébe támogatunk, 
kell a Nagyurat. Minden olyan céh, aki nem hajt fejet, és 
nem csatlakozik, egy idő után jogellenes les
vadászni fognak rájuk. Mint mikor egy zsoldos, aki nem 
lép be a Zsoldosok Céhébe, és úgy keres munkát. Az 
számára a vég. 
 

A jelenlegi uralkodónak Azzur Nagyúrnak igen hosszú, 
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oldalán található) Viszont a nyilvánosság előtt egy 
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vadászni fognak rájuk. Mint mikor egy zsoldos, aki nem 
lép be a Zsoldosok Céhébe, és úgy keres munkát. Az 

A fentiek miatt, szinte lehetetlen, hogy bárki 
személyesen találkozzon Azzur Nagyúrral, és még 
elképzelhetetlenebb, hogy lássák 
Nagyúr egy igen veszélyes, és nagyon intelligens 
ember. Uralma ellen irányuló minden megmozdulást 
kegyetlenül levert, és megtorolt.
 
 

Gathrun – Az Inas 
 
Ő egy  régi,  és  hűséges szolga. Valamikor kalóz volt, 
azon a hajón ami felvette Azzurt, 
Arion-ból. Magas, vékony, és igen tetovált. Karvaly orra 
van, és kopasz feje. Ha valaki elé kerül, azt azonnal 
félrelöki. Mindent a lehető leggyorsabban megold, érti a 
dolgát, a legmegbízhatóbb emberei közé tartozik. 
Gathrun felelős a napi szintű beszerzésért a palotában, 
és egyik fő feladata a fiatal szolgák kiválogatása, akik 
majd később a palotában fognak dolgozni.
 
 

Balgrath az Őrök Kapitány
 
Jelenleg  ő a  városi  őrség  kapitánya,  egy  igen  

kellemetlen hangos, erőszakos, és 
kegyetlen ember. Nagyon tudja, hogy 
elődjét azért végezték ki mert tisztességes, 
és igazságos volt. Balgrath
embereit, mintha az egész Feketehomok 
Kikötő az övé volna (Természetesen 
mindezt Azzur Nagyúr nevében cselekszi). 
Sok időt tölt járőrözéssel, 
álló csapat élén. Igazából, csak a bajt 
keresik, ha nincsen, akkor csinálnak. Ha 
megfelelőnek véli a helyzetet, akkor 
provokál, majd gondoskodik róla, hogy 
emberi ébernek, és felkészültnek tűnjenek.
 
 
Balgrath volt felesége, és családja, mik
még kalózkapitány volt, de eltűntek 
sokkal az  előtt,  hogy  megkapta  volna  a  
kinevezését. Egyesek szerint
fogva őket, és zsarolja a kapitányt, hogy 
hűséges legyen hozzá. Mások szerint a 
család eltűnésének az örökös dühkitörés 
lehet az oka. 
 
 

Strom – A Kocsis
 
Azt mondják, hogy csak ő vezetheti  Azzur 
Nagyúr hintóját. Olyan jól teszi, hogy 
képes teljes sebességgel robogni a város 
utcáin,  hogy  a  kocsiban  nem  esik  kár.  
Viszont ez nem mondható el azokról, akik a 
kerék alá kerülnek ilyenkor, és
lábukat elvesztik. Strom a vezető kocsis 
már hét éve, és hihetetlenül képezett, ez 
mellett fanatikusan hű. Mindig ünnepi 
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A Kocsis 

Azt mondják, hogy csak ő vezetheti  Azzur 
Nagyúr hintóját. Olyan jól teszi, hogy 
képes teljes sebességgel robogni a város 
utcáin,  hogy  a  kocsiban  nem  esik  kár.  
Viszont ez nem mondható el azokról, akik a 
kerék alá kerülnek ilyenkor, és kezüket-
lábukat elvesztik. Strom a vezető kocsis 
már hét éve, és hihetetlenül képezett, ez 
mellett fanatikusan hű. Mindig ünnepi 



egyenruhát visel, amin bonyolult szövések, és válltömés 
található. Strom szereti azt gondolni magáról, hogy ő az 
első számú szolga, ezért folyamatosak a rivalizálások 
Gathrun-nal. 
 
 

Nagykörmű Pandic 
 
Ez a szívós fél troll olyan kegyetlen és szívtelen, mint 
amilyen ronda, vagyis nagyon-nagyon kegyetlen.
Pandic a börtönőrök feje a palota pincéjében, ezen kívül 
a fő kínzómester. Szinte soha nem lehet látni a börtön 
falain kívül, ami arra enged következtetni, hogy 
kifejezetten élvezi, amit csinál. Imád fájdalmat, okozni, 
csonkítani, és halálra ijeszteni bárkit. Különösen a 
törpéket utálja, ha egy ilyen foglyot kaparint a kezébe, 
akkor a  legrövidebb  úton  ki  is  végzi  azt,  mint  a  más  
fajból származókat 
 
Pandic a börtönőrök vezetője, alárendeltjei mind félnek 
tőle. Ugyanolyan kegyetlen az őrökkel, mint a kezébe 
kerülő rabokkal. Az őrük rájöttek, hogy nekik is 
hasonlóképpen kell kegyetlenkedniük a rabokkal, és 
akkor békén hagyja őket, ha a közelükben tartózkodik.
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kerülő rabokkal. Az őrük rájöttek, hogy nekik is 

dniük a rabokkal, és 
akkor békén hagyja őket, ha a közelükben tartózkodik. 

Kalataar 
 
Ő egy igen öreg, és kövér nő. Khul jeges déli vidékéről 
származik, ahol egy ismeretlen nemesi családnál volt 
konyhafőnök. Mesteri ételeket főzött, és mindig tudott 
valami újat kitalálni. Kalataar teljes bizalmát élvezte a 
családnak, és mikor fogadást tartottak, ő megmérgezet 
őket (meg a város nemességének a felét) a hatalmas 
nagy lakomán. A káosz kitörtével, megszökött, és egy 
kereskedelmi hajó fedélzetén végül Allansiáb
ki. 
 
Amikor a hajót, amin utazott kalózok támadták meg, 
aminek a kapitánya Azzur Nagyúr volt, Kalataar úgy 
tudott megmenekülni, hogy páratlan, és lenyűgöző
konyhatechnikáját vetette be. Khuli ételeket főzött, 
ráadásul kitűnően, így a kapitány meg
szakácsának. Senki nem ismeri, hogy milyen 
megállapodást kötött, egymással Azzur Nagyúr, és 
Kalataar. A lényeg, hogy mindig csakis ő készítheti az 
ételét, amibe soha nem tesz mérget.
 
Kalataar kizárólag Khuli nyelven beszél, a konyhai 
személyzetnek ez miatt meg kellett tanulnia a nyelv 
alapjait, hogy megértsék a kiadott parancsokat. A 
főszakács nem igazán szereti a látogatókat, kivéve ha az 
ő kontinensének a szülötte.
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Carsepolis Romjai 
 
Amikor a végső csata lezajlott a Varázslók 
Háborújában, Carsepolist teljesen elpusztította, csak 
kiégett házak, és füstölgő romok maradtak belőle. A 
lakosság teljesen elhagyta. A város megsemmisült. Az 
idők folyamán a maradék falak is leomlottak, a romokat 
befújt a viharos szél. Nem sokára a város a feledés 
homályába merült. 

 
Az ősi város 
viszont nem 
teljesen pusztult el. 
Különböző szobák, 
kamrák, cellák, és 
barlangok épen 
maradtak. Sok 
ilyen  hely  akadt  a  
régi város földje 
alatt. Sok viszont 
megsemmisült a 
káosz mágiája 
miatt, sok pedig 
éppen hogy csak áll 
még. Ezek a rejtett 
helyek kusza és 

szövevényes 
labirintusa 

hagyományosan 
rengeteg szörnynek ad otthont. Ezen kívül mágikus 
tárgyak, és eldugott kincsek rejtekhelye, a kazamaták, 
és a cellák. 
 
Feketehomok Kikötő a romokra épült, tolvajok, 
gyilkosok használják az alagutakat, és a rejtett szobákat, 
így észrevétlenek tudnak maradni. A csempészek ide 
rejtik a szajrét, az emberrablók pedig az áldozatukat. A 
szörnyek a mélyebb, és rejtett alagutakban maradnak, 
az ősi városban őrzik a kincseket. Ide csak az óvatlan 
tolvajok, és gyilkosok tévednek le, és a városba érkező 
ifjú Hősök, akik veszélyt, és szerencsét próbálni jöttek. 
 
A Kalandmesternek a Romok remek lehetőségeket, és 
izgalmas kalandokat kínál. Mindenféle szörnyet meg 
lehet itt találni, és bármilyen kincset. A hatalmas 
mennyiségű felhalmozott kincseket a városlakók 
hagyhatták hátra. Az erős mágikus tárgyakat pedig a 
káosz varázslói hagyhatták vagy rejthették el. Nincsen 
térkép, ami segítene a tájékozódásban a föld alatt, mert 
úgy tűnik a hely folyamatosan lassan (néha gyorsan) 
változik. A romok kapcsolatban állnak a 
csatornahálózattal, és a palota alatti pincével. Számos 
lejárat létezik a város pincéiben, és más titkos helyeken. 
 
Ez mellett úgy gondolják, hogy a Romok labirintus 
rendszere sokkal kiterjedtebb, és a város határain túl is 
nyúlhat. Ezen kívül lefele is sokkal terebélyesebb. Senki 
nem ismeri a valós méreteit, az alagútrendszereket, és 
az ott lévő szobákat, vagy a teljes kiterjedésű 
úthálózatot. 
 

A Csatornarendszer 
 
Részben a dokkoknál 
kezdett kiépülni, 
még a régi 
Carsepolis 
csatornarendszert 
használva. Sötét 
omladozó, és 
veszélyes hely. 
Összekapcsolódik 
több helyen a 
Carsepolis romokkal. 
Ez a két fő úti célja a 
Hősöknek, hogy 
kalandot keressenek, 
és szörnyeket 
mészároljanak le. 
 
Amellett, hogy tolvajok, csempészek, rablók, és egyéb 
szörnyek élnek a csatornába, terjengnek olyan pletykák, 
hogy egy teljes Hal Ember Klán él eldugva a járatokban, 
és cellákban. 
 
A csatorna önmagában azt végzi el mint a más 
szokványos városban, amire tervezték őket. Elvezeti a 
hulladékot, és a vizet, aztán beleömlik a tengerbe. Ha 
valki képes a víz alatt lélegezni, akkor észrevétlenül 
képes bejárni a várost a csatornarendszerén keresztül. 
 

A legendás nagy hajsza 
 
Sok-sok évvel ezelőtt, jóval Azzur Nagyúr uralkodása előtt, furcsa 
lény jelent meg éjszakánként a város romos utcáin. Azt mondták, 
hogy több száz patkány lába van, hal, és gomba teste, a feje pedig egy 
bogáré. Azt is mondták, hogy több emberi, és állati végtagjai vannak. 
Azt is mondták, hogy képes repülni. Azt is mondták, hogy visító 
hangja van. A városban teljessé vált a zűrzavar. Nem volt éjszaka 
biztonságos sétálni. A tolvajok, a gyilkosok, és a városi őrök is 
megerősített őrjárattal keresték a lényt, de sokan közölök nem tért 
vissza többet. 
 
A város jelenlegi vezetője messzi földeken hirdette, hogy Hősöket 
keres, akik megölik a szörnyet és a teremtőjét, amivel megmentik a 
városiakat. Rengeteg kalandozó érkezett, de mindegyiküket már csak 
darabokban láttak viszont reggelente. 
 
Végül négy Hős érkezett a palota kapujához, és kijelentették, hangos 
szóval, hogy az a céljuk, hogy véget vessenek a szörny életének. Ekkor 
már a polgárok többsége már feladta a reményt, és nem is fordítottal 
nagy figyelmet az új jövevényekre. 
 
A négy Hős, egy izmos barbár, egy páncélos törpe, egy erős varázsló, 
és egy ravasz zsiványból állt a csapat. Pár napot eltöltöttek az utcán, 
és egyik este sikerült nekik elpusztítaniuk a kreatúrát. A bátor Hősök 
ez után eltűntek a városiak szeme elől. Három teljes napig nem 
lehetet róluk semmit sem tudni. Mikor visszatértek, elmondták, hogy 
történt egy omlás a csatornában, ahol megnyílt egy kamra innen egy 
csontváz került elő, ami a Káosz Varázslók köpenyét viselte. Ez után 
nem kísértett tovább a szörnyeteg. A hősöket egy héten keresztül 
ünnepelték, majd miután megkapták a jussukat, továbbálltak új 
feladatok után nézve. 

KALAND BEVEZETŐ 
 
A kereskedő Sinas Stickle 
azzal dicsekszik, hogy képes 
bármit beszerezni. Egyik 
ügyfele feladja neki a leckét, 
és egy igen ritka Carsepolis 
„Fél-oroszlán” érmét kér 
tőle. Úgy hírlik, hogy 
legutóbb két éve láttak ilyet 
a piacon. Fellelni csakis a 
romoknál lehet, ahova Sinas 
elküldi a Hősöket, hogy 
keressenek neki egy ilyen 
érmét. (természetesen a 
megfelelő juttatás fejében) 
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A fűszerkereskedő Jaral 
Tightfist egy ismert gyűjtő, 
aki ritka mágikus tárgyakat 
gyűjt. Egyik riválisa 
nemrégen beszerzett egy 
köpenyt a Carsepolis 
Romokból, ami lehetővé 
teszi a viselőjének, hogy 
repüljön. Jaral szeretné, ha a 
Hősök neki is találnának egy 
ilyen köpenyt (vagy valami 
jobbat) 
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FÜGGELÉK 
 

Ebbe a részbe kiválogattuk a könyvben lévő főbb táblázatokat, hogy könnyebb, és gyorsabb legyen a játék. 
 

Nyugodtan fénymásolhatod ezeket az oldalakat saját használatra. 
 

Elektronikus úton is elérhető a honlapon 
 
 
 
 

Lőporos Fegyverek 
 

Tengeri Varázslók 
 

Hajók 
 

Tengeri Csata 
 

Épületek névjegyzéke 
 

Utcák névjegyzéke 
 

Véletlenszerű találkozások Feketehomok Kikötőben 
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LŐPOROS FEGYVERE 
 
Gránát dobási tábla 
D6 Dobás Iránya 
1 12 óra 
2 2 óra 
3 4 óra 
4 6 óra 
5 8 óra 
6 10 óra 
 
Gránát hatása táblázat 
1D6 Gránát hatása 
1 Rossz Gránát nem robban fel 
2-5 Felrobban 1D6 ÉLETERŐ sebzés 3 m körben 
6 A dobó kezében robban fel, a fenti sérülést 

okozza 
 
Lőporos Fegyverek Táblázata 
 
 Sebzés Dobás 
Fegyver 1 2 3 4 5 6 7 
Pisztoly 1 2 2 3 3 4 5 
Mordály 1 1 2 2 3 3 4 
 
Lő táv (méter) 
Fegyver Rövid Közép Hosszú 
Gránát 0-7 8-14 15-22 
Pisztoly 0-10 11-20 21-30 
Mordály 0-4 5-8 9-12 
 
Lőporos Fegyverek Hoppá! Táblázata 
 
2D6 Esemény 

2 A fegyver felrobban, és teljesen tönkremegy. 1 
méter sugarú körben mindenki sérül 1D6 
ÉLETERŐ pontot. 

3 A  fegyver  eleje  felrobban,  ami  a  használóján  
1D6 ÉLETERŐ pont sebzést okoz. A fegyver 
megsérül. 

4 A lövés célt téveszt, és véletlenszerüen eltalál 
valakit. 

5 A fegyver felrobban, és károsodik. A 
használójának a kezét elzsibbasztja, így -2 
ÜGYESSÉG kap 1D3 körig. 

6 A fegyver beragad, 1D6 körig tart a szerelése. 
Ez a Kalandmester dobja titokban. 

7 A fegyver nem hajlandó tüzelni, egy teljes kőr, 
míg kiszedi a töltetet, és utána tudja 
újratölteni. 

8 A  fegyver  akkorát  rúg,  hogy  a  használója  a  
földre dobja. 

9 A lövedék beszorul a fegyverbe, 1D6x10 percig 
tart a kiszedése. 

10 A fegyver sokkal nagyobbat villan a 
szokásosnál. Használóját 1D3 körre teljesen 
megvakítja. 

11 A fegyver ferobban, és teljesen tönkremegy. 
1D3 ÉLETERŐ pontot sebez 2 méteres 
körzetben mindenkin. 

12 A  lövő ügyetlenül  fogja  meg  a  fegyvert,  így  
magát, vagy társát sebesíti meg. 

TENGERI VARÁZSLÓ 
 
2D6 dobás Hatás 

2 A varázsló 2D6 percig hallá változik át. 
Ha a hajón a korlátnál áll, akkor 
könnyen a vízbe eshet. A hatásnak 
könnyen csúnya vége lehet, ha víztől 
elzárva változik át. 

3 Egy  rövid  ideig  50  m  körzetben  halak  
fognak hullani az égből. Minden fizikai 
cselekvésre -2 pont büntetés jár, mert 
síkos lesz a talaj, és halakon fognak 
lépkedni. A halak ehetőek! 

4 A varázsló bőre pikkelyessé válik, 
amely az elkövetkezendő órákban 
fokozatosan leválik. 

5 A varázsló erősen halszagúvá válik a 
következő 24 órára. 

6 A szél azonnal eláll a varázsló körül 
100m körzetben. (1 fogazatú lesz) A 
hatás fél óráig tart. 

7 Egy hatalmas hullám jelenik meg, és a 
varázslóra  csap  le.  A  fáklyák  és  más  
kisebb eszközöket moshatnak el. 
Mindenki, aki a varázsló közelében a 
tartózkodik dobnia, kell ÜGYESSÉG 
próbát, hogy elkerülje, hogy a hullám 
fellökje. 

8 A varázsló körzetében 10m sugarú 
körben az édesvíz megváltozik. Iható 
víz (1..6) ihatatlan, súlyos hasi görcsök. 

9 A varázsló körzetében 15m sugarú 
körben a víz megfagy. Ez nem mágikus 
jég, azonnal olvadásnak indul, ha a 
hőmérséklet lehetővé teszi. 

10 A varázsló csak vízben képes lélegzetet 
venni 1D6 percig. 

11 A  nem  mágikus  fémek  a  varázsló  
környezetében 10m sugarú körben 
rozsdásodni kezdenek, és 
használhatatlanná válnak. (-3 a sebzés, 
és védelem dobásból) A legtöbb fém 
tárgy javíthatatlanná lesz. 

12 A varázslót lenyeli egy hatalmas nagy 
hal / bálna / tengeri szörny. A varázsló 
később (Kalandmester dönt) 
felbukkanhat, valahol. 

 
  



HAJÓZÁS 
 

Érték Szél erőssége 
1 Csendes - Nincs szél 
2 Csendes - Nincs szél 
3 Szellő 
4 Szél  
5 Könnyű szél 
6 Közepes szél 
7 Erős szél 
8 Viharos szél 
9 Orkán 
10 Hurrikán 

 
Mozgás 
A következőképpen alakul a hajó mozgása km/nap 
nyugodt vizeken: 

[Alap Mozgása a Hajónak + módosítók + 1D3] x Szél

 
+? A kormányos Navigáció Képzettsége
+? Papi Mágia (Papajai Solinthar, Su

Pangara, Hydana isteneknek)
-1 Ha a legénység fele a szükségesnek
-2 Ha a legénység kevesebb, mint a fele
-4 Ha a legénység csak a negyede
-3 A HAJÓ ÉLETERŐ pontja a fele alatt van

 
+? A kapitány Tengeri Ismeret Képzettsége
-1 A legénység kevesebb, de több mint a fele
-2 A legénység kevesebb, mint a fele
-4 A legénység kevesebb, mint a negyede
-3 A  HAJÓ  ÉLETERŐ pontja  kevesebb,  mint  a  

fele 
 
Széltől való sérülés hatása 

1D6 Hatás 
1 A  kötélzet  sérül  –  A napi mozgás negyedét 

veszíti el. 
2 Könnyebb sérülés - -1 HAJÓ ÉLETERŐ pont
3 A vitorla elszakad – Felére  csökken  a  napi  

mozgás 
4 Közepes sérülés – 1D3 HAJÓ ÉLETERŐ pont 

veszteség 
5 Súlyos károsodás – A hajó elveszti kezdeti 

HAJÓ ÉLETERŐ pontjainak a felét.
6 Hajótörés! – A hajó el kezd süllyedni (1

percig tart) 
 
Legénység Fegyverei és Páncélzat 
 
 Dobás 
Fegyver 1 2 3 4 5 
Könnyű 1 1 2 2 2 
Közepes 1 2 2 3 3 
Nehéz 2 3 3 3 3 
 
 
 Dobás 
Páncél 1 2 3 4 5 
Könnyű 0 0 0 1 1 
Közepes 0 0 1 1 2 

KALAND JÁTÉK KOCKÁ

A következőképpen alakul a hajó mozgása km/nap 

[Alap Mozgása a Hajónak + módosítók + 1D3] x Szél 
Erőssége 

A kormányos Navigáció Képzettsége 
Papi Mágia (Papajai Solinthar, Sukh, 
Pangara, Hydana isteneknek) 
Ha a legénység fele a szükségesnek 
Ha a legénység kevesebb, mint a fele 
Ha a legénység csak a negyede 
A HAJÓ ÉLETERŐ pontja a fele alatt van 

A kapitány Tengeri Ismeret Képzettsége 
több mint a fele 

A legénység kevesebb, mint a fele 
A legénység kevesebb, mint a negyede 
A  HAJÓ  ÉLETERŐ pontja  kevesebb,  mint  a  

A napi mozgás negyedét 

1 HAJÓ ÉLETERŐ pont 
Felére  csökken  a  napi  

1D3 HAJÓ ÉLETERŐ pont 

A hajó elveszti kezdeti 
HAJÓ ÉLETERŐ pontjainak a felét. 

A hajó el kezd süllyedni (1-6 

 6 7+ 
 2 3 
 3 4 
 4 5 

 6 7+ 
 1 2 
 2 3 

HAJÓZÁS
 
 
Fegyver 1 
Balliszta 1 
Katapult 2 
Hegyes Hajóorr 3 
Ágyú 1 
 
 
Páncél 1 
Könnyű 0 
Közepes 0 
 
LEGÉNYSÉG LEGÉNYSÉG 
MÓDOSÍTÓK 
Helyzet 
Csata egy nagyobb hajón
            (magas kezdeti HAJÓ ÉLETERŐ)
Ha túlerőben vannak 2:1
Ha az ellenség van túlerőben 2:1
Vegyes csapat (különböző fajok)
Van varázsló a fedélzeten
          +2 ha Tengeri Varázsló
A legénységnek van különleges képessége
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ 
            a fele, de kevesebb a kezdetinél
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ
           pontja fele alatt van
 
LEGÉNYSÉG MORÁL
 
Szituációk 
A fedélzeten lévő Hős nem harcol
A Kapitány Harci Taktika képzettsége
A legénység túlerővel szemben 2:1
A legénység túlerővel szemben 3:1
A legénység túlerőben 
A Hős harcol 
Gyűlölt ellenség 
Ha fogoly volt 
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HAJÓZÁS 

 Dobás 
 2 3 4 5 6 7+ 
 2 2 2 2 4 4 
 3 4 5 6 7 7 
 4 4 5 6 7 7 
 2 2 3 4 5 6 

 Dobás 
 2 3 4 5 6 7+ 
 0 0 1 1 1 2 
 0 1 1 2 2 3 

LEGÉNYSÉG LEGÉNYSÉG ELLENI HARCI 

 Módosító 
Csata egy nagyobb hajón 

(magas kezdeti HAJÓ ÉLETERŐ) +1 
Ha túlerőben vannak 2:1 +1 
Ha az ellenség van túlerőben 2:1 -1 
Vegyes csapat (különböző fajok) -1 
Van varázsló a fedélzeten +1 

+2 ha Tengeri Varázsló 
A legénységnek van különleges képessége +1 
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ pontja több mint  

a fele, de kevesebb a kezdetinél -1 
A LEGÉNYSÉG ÉLETERŐ 

pontja fele alatt van -3 

MORÁL MÓDOSÍTÓK 

 Módosítók 
A fedélzeten lévő Hős nem harcol -4 
A Kapitány Harci Taktika képzettsége +? 

ég túlerővel szemben 2:1 -1 
A legénység túlerővel szemben 3:1 -3 

 +1 
 +1 

 +1 
 +4 
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Épület Térkép Kód Negyed Oldal 
 
A Fájdalmak Háza T5 Templom Negyed 69 
A Hentes Tanítványa Kocsma M16 Kereskedő Negyed 79 
A Hurok Kapuja N1 A Hurok Negyed 73 
A Kézből Etettet Patkány Kocsmája E11 Hóhér Domb 62 
A Kígyó Királynő G11 Közkert 57 
A Nagy Garolon Festőművész G13 Közkert 58 
A Nap és a Hét Csillag Fogadó E13 Hóhér Domb 63 
A Tű Fokán Kocsma H10 Kikötő Negyed 53 
Alden Úr Tolvaj Kölcsönző G14 Közkert 58 
Anfret Kocsmája M19 Kereskedő Negyed 80 
Arakor Nikodemus  G15 Közkert 58 
Aréna  G2 Közkert 55 
Arlobe Boltja  M13 Kereskedő Negyed 79 
Az Ugró Hal Kocsma  T15 Templom Negyed 71 
Az Uzsorások Konzorciuma  G4 Közkert 56 
 
Baraban Profi Bérgyilkos  E7 Hóhér Domb 62 
Ben Borryman, Ötvösmester  H6 Kikötő Negyed 52 
Bérgyilkos Céh Székház  T3 Templom Negyed 69 
Boltosok Céheinek Nagy Szövetsége Céh  E4 Hóhér Domb 61  
Bökő és Kopár Féregirtók  F5 Halpiac Negyed 65 
Brabantius-A Varázsló  M14 Kereskedő Negyed 79 
Brakbolden Fürdőháza  M3 Kereskedő Negyed 77 
Bürök Kocsma  H14 Kikötő Negyed 53 
 
Calizar A Tűz Mester Varázsló  M11  Kereskedő Negyed  78 
Csónak Kikötő  E5  Hóhér Domb  61 
Csónakkikötő Tér  F2  Halpiac Negyed  65 
 
Dalgalla Temploma  T6  Templom Negyed  69 
D'Arrago Család Háza  G8  Közkert  57 
Dietrich Zuvember Az Alkimista  G10  Közkert  57 
Dvorgar az Ápolatlan  G12  Közkert  57 
 
Elim Templom  T11  Templom Negyed  70 
Eltan a Szabó  H7  Kikötő Negyed  52 
Erethrim a Gyertyaöntő Boltja  H3  Kikötő Negyed  51 
Esküdtszéki Sörház  T16  Templom Negyed  71 
Ezüst Érme Kocsma  G16  Közkert  59 
 
Fejetlen Troll Fogadó  E15  Hóhér Domb  63 
Fekete Koponya  G9  Közkert  57 
Fekete Rák Fogadó  H15  Kikötő Negyed  53 
Fogadó a Csendes Őrszemhez  F9  Halpiac Negyed  67 
Fogadó a Kalóz Szellemhez  F10  Halpiac Negyed  67 
Fogadó az Iszákos Halászhoz  F7  Halpiac Negyed  66 
Fogadó az Otromba Goblinhoz  H13  Kikötő Negyed  53 
Foltos Kutya Kocsma  M18  Kereskedő Negyed  80 
Fourga Temploma  T8  Templom Negyed  70 
 
Gashanka Tavernája  H11  Kikötő Negyed  53 
Gyilkos Sikátor  E3  Hóhér Domb  61 
Gyorsfestő Jimmy- Tetováló  H8  Kikötő Negyed  52 
 
Hableány Söröző  H9  Kikötő Negyed  52 
Hadrak Család Háza  G6  Közkert  56 
Hal Piac  F4  Halpiac Negyed  65 
Héjja Tér  M5  Kereskedő Negyed  77 
Hering rakpart  F1  Halpiac Negyed  65 
Hister Brey A Mester Hóhér Háza  T13  Templom Negyed  71 
Hívogató Ujj Kocsma  N10  A Hurok Negyed  74 
Hóhérok Tere  E1  Hóhér Domb  61 
Hulla Tér  E2  Hóhér Domb  61 
 
J.B.Wraggins -A Lakatos  M12  Kereskedő Negyed  79 
Jalal Armen  T12  Templom Negyed  71 
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Épület Térkép Kód Negyed Oldal 
 
Kacagó Favágó Fogadó  E16  Hóhér Domb  63 
Kalandozók Céhe Székház  M8  Kereskedő Negyed  78 
Kerekes Bargo  N6  A Hurok Negyed  74 
Kereskedők Céhének Székháza  M1  Kereskedő Negyed  77 
Kicsorbult Tőr Kocsma  H16  Kikötő Negyed  53 
Kikötő Mester Irodája  H5  Kikötő Negyed  51 
Királyok Ujjai Kocsma  N13  A Hurok Negyed  75 
Kobassis Család Háza  G7  Közkert  57 
Korcsma a Négyágú Kereszteződésben  E10  Hóhér Domb  62 
Közkert  G1  Közkert  55 
Kukulak Temploma  T10  Templom Negyed  70 
 
Leégett Épület  F3  Halpiac Negyed  65 
Lyuk a Falban Kocsma  M20  Kereskedő Negyed  80 
 
Macska és Feszület Kocsma  E14  Hóhér Domb  63 
Madam Star  N5  A Hurok Negyed  74 
Mágiahasználók Céhének központja  G3  Közkert  55 
Malac és Béka Fogadó  T14  Templom Negyed  71 
Marlin Kapitány  M9  Kereskedő Negyed  78 
Maszkok Háza  F6  Halpiac Negyed  66 
Minotaurus Fogadó  M17  Kereskedő Negyed  80 
Mr Nibbs a Térképész  M15  Kereskedő Negyed  79 
Művészek, és Komédiások Céhe  G5  Közkert  56 
 
Nimrur a Gyógynövényes  M10  Kereskedő Negyed  78 
 
Osric Karjai  F8  Halpiac Negyed  66 
 
Patkány és Görény Kocsma  N12  A Hurok Negyed  75 
Piactér  N3  A Hurok Negyed  73 
Pipe a Virágárus  M7  Kereskedő Negyed  78 
Pipe Úr Híres Sörháza  F11  Halpiac Negyed  67 
 
Rák Rakpart  H1  Kikötő Negyed  51 
Rejtélyes Rabló Fogadó  N9  A Hurok Negyed  74 
 
Sárkányfog kocsma  N11  A Hurok Negyed  75 
Sas Torony  H4  Kikötő Negyed  51 
Sehol Utca  T2  Templom Negyed  69 
Sinas Stickle Boltja  N7  A Hurok Negyed  74 
Solinthar Temploma  T7  Templom Negyed  70 
Sörköpő Vízköpő Kocsma  E8  Hóhér Domb  62 
Sturtz-Chenser Háza  M6  Kereskedő Negyed  77 
Sukh Temploma  T9  Templom Negyed  70 
 
Szürke Carulus  E6  Hóhér Domb  62 
 
Talimar a Borbély  N8  A Hurok Negyed  74 
Tengerészek Céhe  H2  Kikötő Negyed  51 
Tolvajok Céhének a Székháza  N2  A Hurok Negyed  73 
Tőrarc Szobra  N4  A Hurok Negyed  74 
Trollok Sikátora  M2  Kereskedő Negyed  77 
 
Udvari Bolond Kocsma  M21  Kereskedő Negyed  80 
Új Fogadó  N14  A Hurok Negyed  75 
 
Ügyvédek Szövetsége  T4  Templom Negyed  69 
 
Valentis Méregpohara  H12  Kikötő Negyed  53 
Varag Kitűnő Sörháza  E12  Hóhér Domb  63 
Városi Törvényszék  T1  Templom Negyed  69 
Vörös Lámpás Kocsma  E9  Hóhér Domb  62 
 
Zsoldosok Céhe  M4  Kereskedő Negyed  77 
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Utca Negyed 
 
A Halpiac Halpiac Negyed 
A Hurok A Hurok Negyed 
A Piactér A Hurok Negyed 
A Vágás Hóhér Domb Negyed 
Akasztófa Domb Hóhér Domb Negyed 
Akasztófa Köz Hóhér Domb Negyed 
Akasztófa Utca Hóhér Domb Negyed 
Angolna Köz Halpiac Negyed 
Az Arany Utca Kert Negyed 
 
Cérna Utca A Hurok Negyed 
 
Delfin Egyenes Halpiac Negyed 
Delfin Egyenes Templom Negyed 
Dohány Tér Halpiac Negyed 
Domb Utca Hóhér Domb Negyed 
 
Ezüstművesek Tere Kert Negyed 
 
Fa Köz Kert Negyed 
Facipő Utca Kikötő Negyed 
Fal Utca Templom Negyed 
Fejszések Utcája Hóhér Domb Negyed 
Fényujj Sikátor Hóhér Domb Negyed 
Folyó Utca A Hurok Negyed 
Folyópart Sétány Kikötő Negyed 
Fűszer Udvar Kereskedő Negyed 
 
Gyapjú Utca Kikötő Negyed 
Gyapjú Utca Templom Negyed 
Gyertya Utca Kert Negyed 
Gyilkosok Sikátora Hóhér Domb Negyed 
 
Hajóács Köz Kikötő Negyed 
Hal Utca Halpiac Negyed 
Háló Köz Halpiac Negyed 
Háló Köz Templom Negyed 
Hering Köz Halpiac Negyed 
Hering Rakpart Halpiac Negyed 
Hering Utca Halpiac Negyed 
Híd Utca A Hurok Negyed 
Hóhérok Tere Hóhér Domb Negyed 
Hulla Tér Hóhér Domb Negyed 
 
Istálló Utca Kikötő Negyed 
Iszap Tér A Hurok Negyed 
 
Kanál Utca Templom Negyed 
Kert Utca Kert Negyed 
Kések Utcája Templom Negyed 
Kesztyű Utca Kereskedő Negyed 
Kígyó Köz A Hurok Negyed 
Kígyó sikátor Kereskedő Negyed 
Kígyó Utca Hóhér Domb Negyed 
Kikötő Utca Kikötő Negyed 
Kulcs Utca Kereskedő Negyed 
 
Laktanya Köz Palota 
Lámpás Köz Templom Negyed 
Lopakodók Utcája Hóhér Domb Negyed 
Lúd Utca Kert Negyed 

Utca Negyed 
 
Macskahal Utca Halpiac Negyed 
Malom Utca Kert Negyed 
Mészárosok Tere Kereskedő Negyed 
Mező Utca Kereskedő Negyed 
 
Négyszög Utca Hóhér Domb Negyed 
 
Óra Köz Kereskedő Negyed 
Óra Utca Hóhér Domb Negyed 
Óra Utca Kereskedő Negyed 
 
Örökké Köz Templom Negyed 
 
Palota Tér A Hurok Negyed 
Palota Utca A Hurok Negyed 
Palota Utca Kereskedő Negyed 
Patkányfogó Sikátor Kereskedő Negyed 
Piac Utca Kereskedő Negyed 
 
Rák Rakpart Kikötő Negyed 
Rák Sikátor Kikötő Negyed 
Rövid Utca Kereskedő Negyed 
 
Sárgaréz Sikátor Kereskedő Negyed 
Sas Sikátor Kereskedő Negyed 
Sehol Utca Templom Negyed 
Sóhajok Útja A Hurok Negyed 
Sóhajok Útja Templom Negyed 
Sólyom Tér Kereskedő Negyed 
Söpredék Sikátor A Hurok Negyed 
Sötét Köz Hóhér Domb Negyed 
Suttogó Köz A Hurok Negyed 
 
Szablya Tér Templom Negyed 
Szabók Tere Kikötő Negyed 
 
Takács Utca Kikötő Negyed 
Templom Utca Templom Negyed 
Tisztavíz Tér A Hurok Negyed 
Torony Utca Kikötő Negyed 
Tőkehal Sikátor Halpiac Negyed 
Tőkehal Utca Halpiac Negyed 
Tőr Köz Templom Negyed 
Trollok Sikátora Kereskedő Negyed 
Tű Sikátor Kereskedő Negyed 
 
Vadászkés Sikátor Templom Negyed 
Vaddisznófej Tér Templom Negyed 
Villa Utca Templom Negyed 
Vörös Domb Hóhér Domb Negyed 
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Véletlen találkozás táblázata Feketehomok Kikötőben 
 
Ez a táblázat hasznos lehet, ha az emberek sétálnak az utcán, betérnek egy házba, vagy akár egy kocsmába, és ott 
összetalálkoznak valakivel, vagy valakikkel. 
Három táblázat, egyik a szakma / faj, másik a kinézet, harmadik pedig a jellemvonások. A létszám attól függ, hogy mi a 
szándéka a karaktereknek, a Kalandmester mit szeretne elérni, és mekkora a Hős csapat létszáma. Egy személy lehet egy 
informátor  /  besúgó,  míg  egy  csoport  felléphet  erőszakosan,  főleg  abban  az  esetben,  ha  többen  vannak  mint  a  Hősök.  Mint  
minden ilyen, és hasonló táblázatot a Kalandmester szabadon használhatja saját belátása szerint. 
 
 
D6 D6 Encuter 
1 1 Egzotikus Látogató 
 2 Tolvaj Gyakornok 
 3 Koldus 
 4 Bíró 
 5 Goblin 
 6 Hal Ember (éjszaka) 
2 1 Tolvaj 
 2 Törpe 
 3 Halász 
 4 Zsoldos 
 5 Szakember 
 6 Tengerész Varázsló 
3 1 Kereskedő 
 2 Testőr 
 3 Városi Őr 
 4 Tengerész 
 5 Troll 
 6 Első tiszt 
4 1 Kalandor 
 2 Tolvaj 
 3 Fekete Elf 
 4 Városi Őr 
 5 Ork 
 6 Orgyilkos 
5 1 Varázsló Tanonc 
 2 Földműves 
 3 Kalóz 
 4 Nemesember 
 5 Tolvajvezér 
 6 Bandatag 
1 6 SPECIÁLIS 
 2 Kalóz Kapitány 
 3 Tolvaj 
 4 Koldus 
 5 Pap 
 6 Fél Ork 

D6 D6 Kinézet 
1 1 Kopasz 
 2 Szép 
 3 Nagyorrú 
 4 Vak 
 5 Magas 
 6 Tiszta 
2 1 Ügyetlen 
 2 Süket 
 3 Ügyes 
 4 Piszkos 
 5 Sas szemű 
 6 Dagi 
3 1 Szőrös 
 2 Jóképű 
 3 Jó hallás 
 4 Hosszú haj 
 5 Kiszámíthatatlan 
 6 Egy szemű 
4 1 Rövidlátó 
 2 Pattanásos 
 3 Zömök 
 4 Erős 
 5 Dadogó 
 6 Magas 
5 1 Félkezű 
 2 Egylábú 
 3 Egyszerű 
 4 Erős 
 5 Apró 
 6 Rövid 
6 1 Vékony 
 2 Csúnya 
 3 Borzas 
 4 Gyenge 
 5 Fiatal 
 6 Ráncos 

D6 D6 Kinézet 
1 1 Arrogáns 
 2 Bátor 
 3 Szemtelen 
 4 Vidám 
 5 Ügyes 
 6 Gyűjtő 
2 1 Gyáva 
 2 Tisztességtelen 
 3 Álmodozó 
 4 Unalmas 
 5 Színpompás 
 6 Erőteljes 
3 1 Kapzsi 
 2 Boldog 
 3 Nehézfejű 
 4 Őszinte 
 5 Alázatos 
 6 Eszes 
4 1 Féltékeny 
 2 Hazug 
 3 Átlagos 
 4 Paranoiás 
 5 Vallásos 
 6 Durva 
5 1 Cselszövő 
 2 Érzékeny 
 3 Buta 
 4 Lelkis 
 5 Pazarló 
 6 Együgyű 
6 1 Gyanús 
 2 Bizalmatlan 
 3 Igazmondó 
 4 Boldogtalan 
 5 Erőszakos 
 6 Fiatalos 
  



94 FEKETEHOMOK KIKÖTŐ 

 
 
 
  



KALAND JÁTÉK KOCKÁZAT A SZEREPJÁTÉK 95 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kaland Játék Kockázat Szerepjáték reneszánszát éli. 
Ennek bizonyítéka a folyamatosan bővülő kiegészítő könyvek. 
Eddig magyarul a fenti kiadások készültek el. 
A fordításra váró kötetek sora pedig folyamatosan gyarapodik. 
2013 végén kerül a boltokba, az új Szörnykönyv, aminek 
a címe: „Túl a Vermen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feketehomok Kikötő egy gonosz város tele csavargóval, és bűnözővel. Allansia 
minden vidékén ismerik nevét… viszont ez egy olyan hely is, ahol gazdag, és híres 

lehetsz. 

Ez a könyv a Kaland Játék Kockázat Szerepjáték kiegészítője, kidolgozott leírások 
tartalmaz a városról, annak lakóiról, és látnivalóiról. Ezen kívül az új szabályok is 

megtalálhatóak benne, mint a: 

Lőporos Fegyverek 

Hajók, és Tengeri csata szabályai 

Élet Feketehomok Kikötőben 

Negyedek, utcák, és egyéb helyek pontos leírásai 

 

Szükséges a Kaland Játék Kockázat alap szabálykönyv 

 

www.cubicle7.co.uk 


