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A dúlás kincse kifejezései 
Igazság Tükre Lovagrend (pya) 

Pyarroni lovagrend, bizonyos források a legrégebbiek egyikének tartják. Ordaric 
Lykargon alapította. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Fény Rendje (pya) 
Titokzatos pyarroni lovagrend. Adron egyházának támogatását élvezik, lovagjaik mágikus 

képességeikről híresek. (Forrás: Daelon és Weion – Lovagok; Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Bosszú Árvái Lovagrend (pya) 
Uwel hitű pyarroni lovagrend. Noha alapvetően világi, tagjai között szép számmal 

akadnak paplovagok is, nem ritka, hogy egész rendházak csatlakoztak hozzá. A dúlásban 
számuk vészesen lecsökkent. Kék címerükön tizenhárom ezüst lovag és egy vörös sárkány 
látható. A rend jelmondata: „Inkább vihar törjön, mint idő!” (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Kyel Égbe Nyújtott Ökle (pya) 
Kyel hitű pyarroni, a hagyományokhoz ragaszkodó lovagrend. (Forrás: Amund – A dúlás 

kincse kalandmodul) 
Tegnap Fiai (pya) 

Pyarroni lovagrend. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 
Angyalszív Lovagrend (pya) 

Híres és jelentős sempyeri lovagrend. Alapítása ország önállóvá válása körül lehetett. A 
hazafi lovagok elsődleges célja Sempyer védelme, a nomádok ellen többször kitüntették 
magukat. A második legnépesebb sempyeri lovagrend. Zöld címerükön angyalszárnyaktól 
övezett ezüst szívbe szúrt arany kard. A rend jelmondata: „Haza, család, becsület!” A dúlás 
egyik hőse, Nogren Praedarmon is az Angyalszív Lovagrend tagja volt. (Forrás: Karnevál; 
Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Sempyeri Angyalszív Lovagrend (pya) 
Lásd: Angyalszív Lovagrend.  

Haragszentek (pya) 
Korai alapítású sempyeri lovagrend. Ahogy ők mondják: az elsők és az utolsók, mivel a 

rend vehemenciája és merészsége okán egyszer már megszűnt, ám a dúlás során újra életre 
hívták, lovagok és fegyverhordozók. Másik – körükben népszerű – értelmezés szerint először 
érkeznek a csatatérre, és utolsóként távoznak onnan, ha távoznak egyáltalán. A babonás 
nomádok elleni harcban elrettentő külsejű vérteket öltenek magukra – ezek a vértek öröklődnek 
lovagról-lovagra. Zölddel fogazott ezüst címerükben töviskoszorúval ölelt koponya halom és 
abból felszálló lelkek. A rend jelmondata: „Harcolj büszkén, halj meg becsülettel!” A dúlás után 
fokozatosan a legnépesebb sempyeri lovagrenddé vált. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Praedarmon Ökle Lovagrend (pya) 
A dúlás utáni alapítású sempyeri lovagrend, mára a harmadik legnagyobb. Mivel a dúlás 

viszontagságait túlélő sempyeri lovagok alapították, szinte lovagi eszménynek tekintik a 
bosszúállást is, a nomádokat, a krániakat és az orkokat nem tűrik. Tagjai rendszerint szűkszavú, 
mogorva emberek. Páncéljaikat bíborszínű díszítés teszi egyedivé. Fekete címerükben vértől 
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csöpögő, ezüst, páncélkesztyűs ököl látható. A rend jelmondata: „Hullik, ahol hullajtják!” 
(Forrás: MAGUS ÚTK - Lovagrendek; Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Klánok (pya) 
Sempyer népe klánokba tömörül, ami a hagyományos családokhoz – házakhoz, 

udvarokhoz – hasonlóan működik, ám több családból is áll. Legtöbbször egy vezető, erős család 
köré szerveződik, annak szövetségeseivel, lekötelezettjeivel, alattvalóival, katonáival és 
szolgálóival együtt. A hegymélyi Sempyerben a klánok felosztották egymás között a város 
szintjeit. A klánok évente négyszer – ha kell, persze többször is – üléseznek, hogy megvitassák 
a város dolgait, ennek vezetője természetesen a herceget adó klán. A klánok nem homogének, 
többféle foglalkozás, több lovagrendi tagság is elfér egymás mellett, ám érdekérvényesítő 
képességük és közös erőfeszítésük mégis egy irányba sodorja őket. A sempyeri heraldika egyéni 
címereiben az alsó részen viselik a klán jelképeit. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Humbyr al Viad (pya) 
Az Oroszlánszív Lovadrend első nagymestere, a legenda szerint róla nevezték el a 

lovagrend Salumion hegyei között felépülő városát, Viadomót. (Forrás: Amund – A dúlás 
kincse kalandmodul) 

Pagben-udvar (pya) 
Predoci udvar, a negyedik zászló körébe tartozik. Híres tagja Meralof din Pagben, aki 

Viadomó nagymesteri rangjáig jutott. Az udvar kék címerében vörössel fegyverzett ezüst lovak 
öntenek ki egy üveget. Az udvar jelmondata: „Dolgozz vagy mulass, mikor mi van 
soron!”(Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul; MG) 

Meralof din Pagben (Psz. 3651/3694–3717–) (pya) 
Predoci születésű nemes, lovag, Dreina híve, Psz. 3694-től a Viadomói Oroszlánszív 

Lovagrend nagymestere, ezen a poszton a második, aki nem a Salumion hegyei között 
emelkedő városban született. Jégkék szemű, mogorva férfi. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Vörös Szegek (van) 
Sempyer építésekor oda települt törpe klánja. Nagy megbecsülésnek örvendenek, és 

teljesen alkalmazkodtak az itteni léthez, szokásaikban, öltözködésükben is sokkal inkább pyerek 
már, mint törpék. Továbbra is kovácsok, építőmesterek, kéményseprők, inkább a klán nő tagjai 
a harciasabbak. A törpék vezetője Harsag Doomwall. A klán fekete címerében három vörös 
szeg látható. Jelmondata: „Mindek eröltetni!” (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul; 
MG) 

Restter-klán (pya) 
Sempyeri nemesi család, a Psz. 3710-es években ők adják a herceget. (Psz. 3717-ben ez 

Amitab Fen Restter. Természetesen székhelyük a hegybe épült város legfelső szintjén található. 
Otthonuk védelmére hópárducokat tartanak. A klán arany címerében fekete hullórács. A klán 
jelmondata: „Odaát találkozunk!”(Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul; MG) 

Amitab Fen Restter (Psz. ?/?–3717–) (pya) 
Sempyeri nemes, a helyi Restter-klán kiemelkedő tagja, Psz. 3717-ben Sempyer hercege. 

Kissé paranoid, a népét kedvelő és gyakran látogató uralkodó. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Dél Csillaga (pya) 
Jó nevű, drága sempyeri fogadó. A város fogadók szintjén található. (Forrás: Amund – A 

dúlás kincse kalandmodul) 
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N'Ganga Tornya (pya) 
Sempyeri fogadó, egzotikus neve ellenére csak közepes színvonalat képvisel. A város 

fogadók szintjén található. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 
Makrancos Sárkány (pya) 

Sempyeri fogadó, kifejezetten a veszélyesek közé tartozik. A város fogadók szintjén 
található. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Hírös Szörnyhentes (pya) 
Talponálló stílusú kifőzde Sempyerban. Állítólag bármit elkészítenek, mégpedig 

ízletesen, hagyományos hús alig kerül a vendégek elé. A város fogadók szintjén található. 
(Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Holdfénytelen éjszaka ünnepe (pya) 
Sajátos sempyeri ünnep. Elsősorban a fogadók szintjére jellemző, és havonta legalább 

egyszer – gyakran kétszer, háromszor is – megrendezik. A féktelen mulatozásban a megfáradt 
sempyeriek kiengedhetik a gőzt. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Mederkapu (pya) 
Sempyer hegybe épült városának egyetlen igazi nagy kapuja. Általában egy nap kétszer 

egy órára nyitják ki, illetve ha más parancs érkezik. Ha a térkaput, és kis járatokat nem 
számoljuk, ezen keresztül lehet elhagyni a várost. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Fúrókard (pya) 
A hegyestőr sempyeri neve. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Absur-klán (pya) 
Rangos sempyeri klán, házuk a lakónegyed a felső szintjén található. A szóbeszéd szerint 

szoros szálakkal kötődik a város alvilágához. Helyük van a városi klánok tanácsában is. Kék 
címerükben acél vadkanfej. A klán jelmondata: „Bátran élünk, sosem halunk!” (Forrás: Amund 
– A dúlás kincse kalandmodul; MG) 

Karmazsin Bíróság (pya) 
A sempyeri alvilág védelmi pénzeket beszedő szervezetét szokás így nevezni. (Forrás: 

Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 
Ordos-klán (pya) 

Sempyeri család, a legrégebbiek közül való. Büszkék rá, hogy az idők során minden férfi 
tagjuk – és sok nő is – fegyverrel a kézben, a városért halt meg. A klán zöld címerében lángoló 
arany buzogány látható. A klán jelmondata: „Vezérünk a végzet!” (Forrás: Amund – A dúlás 
kincse kalandmodul; MG) 

Imádó (pya) 
Ordaryc Lykargon híres varázskardja. Állítólag a dúlás során, Sempyer falai között 

veszett nyoma. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 
Hamis Szikla (dnom) 

A nomádok elnevezése Sempyer hegybe épült városára. (Forrás: Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Nód mezeje (alt) 
Kiterjedt alfüld Dél-Yneven, Sempyer határa és a Ravalliadon-hegység között elterülő, 

kietlen, száraz kősivatag. (Forrás: Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 
Kacagó (dnom) 

A Déli-sztyeppék ló méretű, patás, kemény, barna bőrű ragadozója. Ragadozó, kisebb 
csoportokban vadászik. Busa fejét és hátát számtalan változatban növő szarv-erdő díszíti. Nevét 
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a támadás közben hallatott, kárörvendő kacagásra emlékeztető hangjáról kapta. Komoly 
veszélyt jelent az emberekre is. (Forrás: Shadoni krónika, Amund – A dúlás kincse 
kalandmodul) 

Éji Kódorgó (dnom) 
A Déli-sztyeppék ritka, óriási méretű szörnye. Alapvetően humanoid alkatú, hátán 

hatalmas, csigaház szerű páncélt visel. Bőre sárgás, hatalmas lábai cölöpszerűek, hosszú, izmos 
karja karmos kézben végződik. Leginkább éjszaka vadászik. Ragadozó, de szinte mindent 
elfogyaszt, nem veti meg a dögöt sem. Gyakran veti rá magát más ragadozók prédáira is. Ha 
teheti, hihetetlen mennyiségű hússal tömi tele dagadozó hasát, amit lassan emésztve hosszú 
időn keresztül túlél a puszta kietlen részén is. Leginkább éjszaka vadászik, a nappalt páncél 
keménységű csigaházában tölti, amit a legtöbben egyszerű sziklának néznek. (Forrás: Shadoni 
krónika, Amund – A dúlás kincse kalandmodul) 

Könnyező Rém (alt) 
Yneven szinte ismeretlen bestia, a Fekete Entrópia síkjának lakója. Általában fekete köd 

veszi körül, abból kinyúló csápjaival szedi áldozatait, noha állítólag nem éri be csak a húsukkal, 
érzelmekkel és lelkekkel egyaránt táplálkozik. Intelligens és nagyhatalmú. A legfélelmetesebb 
legendák szerint a Godon elleni háborúban már járt Yneven is. (Forrás: Amund – A dúlás 
kincse kalandmodul) 

Romboló Erő (dnom) 
Titokzatos, a nomádok által csak ritkán, de használt bestia, kráni eredetű titkos fegyver. 

Alapja egy zöld póktojás, amit élő, emberi szervezetbe juttatnak, és különleges szertartással 
keltetnek ki. A kikelő, gigantikus, a varázslatoknak különösen ellenálló zöld pók egész 
városokat képes elpusztítani. Ha nem állítják meg, minden élőt felfal, és a kiszemelt várost 
évtizedekre hálóval beszőtt halálcsapdává változtatja. (Forrás: Shadoni krónika, Amund – A 
dúlás kincse kalandmodul) 
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