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Põhjala Pööripäev 2016 
Rollimängu sissejuhatus 

Mängu info, piletimüük ja registreerumine: www.ancalagon.ee 

Rollimängus võivad osaleda kõik, ka need kes on tulnud võitlema ja pole seetõttu vaevunud endale (korralikku) 

rolli koostama. Samas need kes soovivad ainult ja põhiliselt rollimängus osaleda peaksid hiljemalt Juuli lõpuks 

ennast registreerima ja KINDLASTI lisama registreerumisele enda rollikirjelduse. 

Rollikirjeldus võib olla tehtud ka terve grupi peale ühine. 

Kes ei jõua, ei oska või ei viitsi ise rolli kirjutada võib (aegsasti palun) meie poole pöörduda. Meil on pakkuda niin 

NPC rolle (odavam pilet) kui ka valmis kirjutatud ja vahvaid mängijategelasi. 

Aga nüüd, ilma rohkema jututa, Põhjala Pööripäev 2016 rollimäng sissejuhatus: 

Maailm muutuses 
 

Laagrid ja vabalinn 

Eelmisel aastal avanesid esmakordselt ja kummaliselt portaalid lahingutandrile ka muudel aegadel kui suure 

jõukatsumise eel. See on lubanud erinevatel tugevamatel gruppidel luua püsivamad sidemed oma 

päritolukohaga ning kindlustada positsioone enne Pööripäeva. Endiselt on tugevaim kohalolek inimestel, orkidel 

ja sünkhaldjatel. Nende laagrid on laienenud, tugevnenud ning muutunud veelgi püsivamaks ja omanäoliseks.  

Lisaks neljale suurvõimule on tekkinud kummaline kooslus erinevatest väiksematest gruppidest, kes on hõivanud 

endale oma nurgakese mida kollektiivselt on „Vabalinnaks“ kutsuma hakatud. Vabalinn koosneb kõige 

erinevamatest värvikatest tegelastest kes ei ole seotud omavahel muul viisil kui soovist iseseisvuse järele. 

Vabalinnal pole siiani välja kujunenud ühtset valitsejat või üldse võimu. Igasugune koostöö on kokkuleppeline 

ning konfliktid pole ebatavalised. 

Vabalinn on (üldjuhul) kõigile avatud, põnev ja värvikas paik kuhu on end sisse seadnud ka mitmed kaupmehed. 

http://www.ancalagon.ee/
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Manasõlmed 

Püsiv kohalolek Lahingutandril on andnud kõigi rasside maagidele, teadlastele ja uurijatele enneolematu 

võimaluse süüvida selle maailma toimimise alustesse. Sünkhaldjate võlurid olid esimesed kes avastasid enda 

laagri lähedusest midagi mida nad hakkasid kutsuma „manasõlmeks“. See on kummaline ala mis tõrjub aktiivselt 

kõiki, kes ise ei oma maagilisi võimeid. 

Need sõlmed asuvad alati metsikutes tsoonides ja võlurid usuvad, et nende näol on tegu kanalitega mille kaudu 

Ancalagon Lahingutandrile maagilist energiat annab. Ambitsioonikamad on seisukohal, et sobiva katalüsaatori 

abil on võimalik manasõlme energiat fokuseerida ja enda leeri või grupi kasuks tööle rakendada. 

  

Väga Valge Vennaskond ja Allmaailm 
 

Pärast viimase jõukatsumise lõppu, 

võtsid Väga Valge Vennaskonna 

paladinid ja rüütlid, ainult neile 

teadaoleval põhjusel, ette kollektiivse 

retke ühte allmaailmadest. See õnnestus 

neil tänu lahingutandri olemusele, kus 

seinad reaalsuste vahel eriti on nõrgad. 

 Vendade sõnutsi said neile allilmas osaks 

rasked katsumused, millest mitte kõik 

nende hulgast eluga ei pääsenud. 

Teispoolsus olla täis erinevaid ohte ja 

eksitusi. 

Suure vaevaga õnnestus vendadel allilma 

koledused maha raputada ja 

Lahingutandrile naasta. Nii allilma 

mineku kui sealt naasmise täpne viis ja 

asjaolud on seni segased ja Vennaskond 

on mõlemas asjas kummaliselt 

kidakeelne. Lünklikud on ka nende 

jutustused allilma õõvastavatest 

kogemustest. 

Siiski positiivse noodina on pärast nende 

naasmist hakanud Vennaskonna 

läheduses metsast kostma kaunist ja 

mänglevat naisterahvaste naeru, hõikeid 

või isegi laulukatkeid. See imetabasus 

meelitab kohale järjest rohkem seiklejaid 

kes tahaks häälte allikakaks olevate, 

arvatavasti kaunite, olevuste kohta 

rohkem teada - ehk neid ka kohata. 
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Hiidämblikud 
 

Hiidämblike ja inimäblik-hübriidide 

populatsioon ning oht näib olevat 

teatud piirkondades oluliselt 

vähenenud. Põhiliselt just Orkide ja 

Tumehaldjate laagrite läheduses. 

Rünnakuid pole olnud, teadaolevad 

pesakohad seisavad tühjana ning isegi 

võrgujäänused teedel ja radadel on 

lagunenud. Tundub, nagu 

hiidämblikud ja nende suguselts 

väldiks neid laagreid teadlikult. 

Samas ämblikud ise pole kuhugi 

kadunud. Aktiivsus teiste, justnimelt 

inimrasside laagrite juures on oluliselt 

suurenenud. Inimäblike märkamised, 

kuigi harvad, on sagenemas. Tihedamates tukkades on nähtud võrguga laotatud alasid. Teed on seni puhtana 

püsinud ja rünnakutest teateid ei ole, ent inimäblike ja võibolla isegi hiidämblike kohalolek on tuntav ja järjest 

aktiivsem. 

Mis sellise muutuse ja ämblike liikumise oma asupaigast põhjustas ei ole teada. Aga selge on see, et ämblikud on 

võimalik probleem üksikutele ränduritele justnimelt inimeste territooriumitel. 
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Nekromandi kultus, kovenant, kultistid 
 

Ekslikult arvati, et Nekromandi viimsele 

teele saatmine lõpetab jäädavalt 

ebasurnute nuhtluse lahingutandril. 

Paraku on praeguseks selge, et Nekromant 

ei tegutsenud oma võimujanus üksi vaid oli 

lausa kultuse eestvedaja. 

Nüüd on tema viimased truualamlikud 

jüngrid kogunenud kovenanti, mille 

eesmärgiks on Nekromandi 

taaselustamine. Kõik katsed kovenanti 

veenda selle ettevõtmise naeruväärses 

võimatuses on osutunud kasutuks. 

Hoolimata nende emanda täielikust 

hävitamisest üle-eelmisel aastal, usuvad 

nad endiselt, et suudavad ta elustada. 

Kuigi kovenandi jõupingutusi ei ole 

saatnud vähimgi edu, tähendab nende 

tegevus samas, et ebasurnud pole 

lahingutandrilt kuhugi kadunud. 

Kovenandi liikmed tõstavad tihti surnud 

võitlejaid nende külmades haudadest ning 

allutavad oma väärastunud tahtele. 

Druiidid ja nende välja kutsutud 

metsavaim, kes olid Nekromandi hävingu 

põhjustajateks, kadusid jäljetult pärast 

seda kui kaks nende hulgast pöörati 

ebasurnuks ning keegi pole neid sellest 

saadik näinud. 
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Maapõue saladused 
 

Lahingutandri püsivate asukate hulgas 

levivad kuuldused, et viimase aasta 

kataklüsmilise ja ootamatult enneaegse 

portaalide avanemisega kaasnesid 

maavärinad mille käigus on avanenud 

mitmed lõhed maapõue. 

Loomulikult köitis see uudis kohe, põhiliselt 

pimeduse leeri kuuluvate, päkapikkude 

elavat tähelepanu. Soov leida hinnalisi kive 

ja väärismetalle on iga päkapiku loomuses. 

Aga ka teised rassid ja laagrid on andnud 

mõista, et maapõue saladused võivad olla 

neile huvipakkuvad. Sest lisaks 

maavaradele, kes teab mida kummalist võib 

olla peidus maailmas kus aegade algusest 

peale on peetud lahinguid kõigi maailmade 

mõjuvõimsaimate või tugevamate surelike 

poolt. 

Nii on vaikselt aga järjepidevalt hakanud 

ringi uitama seiklejate kambad, kes lisaks 

lahingvarustusele, „mingil arusaamatul 

põhjusel“ kannavad kaasas ka kirkasid, 

labidaid, laternaid ning muud 

kaevurivarustust. 


