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Előzetes 

A kincsvadászok évszázadokon 
keresztül próbálkoztak azzal, hogy 
megfejtsék a Verem titkát, amely egy 
ördögi módon megtervezett labirintus 
Toron partjainak közelében egy kis 
szigeten. Vajon tényleg az útvesztőben 
lapul a legendás kalózkapitány 
temérdek kincse? Vagy pedig csak egy 
halálos csapdát rejt a labirintus? 

Előtörténet 

Pyarron szerint 2598-ban a 
Sikolyok havának második hetében 
egy toroni halász, Akroll Gaiden 
viharba és erős hullámverésbe 
keveredett. Tőkehallal megrakott 
csónakja elsodródott, végül kénytelen 
volt kikötni a ködös Göröngyös-
szigeten, tíz kilométerre a Toron 
partjától. Amíg arra várt, hogy 
elvonuljon a vihar, felkerekedett, hogy 
körülnézzen az elhagyatott helyen. A 
meredek szirtek csipkés partvonalától 
beljebb hatalmas vén tölgyfára 
bukkant, amelynek egyik ágáról 
emelőcsiga kötele lógott. Közvetlenül 
alatta horpadást vett észre a talajon. A 
szigetről köztudott volt, hogy lakatlan, 
Gaiden most mégis bizonyítékot talált 
rá, hogy évekkel korábban más is járt 
itt előtte. 
 

Minthogy a dolog felkeltette a 
kíváncsiságát, Gaiden néhány héttel 
később egy délelőtt fivére társaságában 
visszatért a szigetre. Csákányt és ásót 
vittek magukkal. Megtalálták a 
bemélyedést, ásni kezdtek. Másfél láb 
mélyen a szerszámok tölgyfa 
gerendákból épített padozatba 
ütköztek. Kihúzták a rönköket, és 
egyre növekvő izgalommal ástak 
tovább. Estére már hét láb mélyen 
jártak, faszén- és agyagrétegeken 
hatoltak át, amíg elértek egy újabb 
tölgyfa padozatig. Ekkor hazatértek, de 
elhatározták, hogy a makrélavándorlás 
után folytatják az ásást. Egy héttel 
később azonban Gaiden testvére 
megfulladt, amikor csónakja felborult 
egy különös baleset következtében. A 
Vermet ezután hosszú ideig nem 
keresték fel. 

Két év múlva Gaiden a helyi 
kereskedők egy csoportjával 
szövetkezve visszatért a Göröngyös-
sziget rejtélyes tölgyfájához. Folytatták 
az ásást, és csakhamar súlyos farönkök 
és keresztgerendák rétegéig jutottak. 
Mintha egy feltöltött akna régi 
dúcolása lett volna. Több mint harminc 
láb mélyen sima kőlapba ütköztek. A 
kövön a következő feliratot 
olvashatták: 

 
Majd fekszel ottan 
Sírsz elátkozottan 
Rád talál 
A Halál 
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A követ kiemelték, csigával húzták a felszínre. 
Pár pillanat múlva váratlanul tengervíz zúdult a 
Verembe. Az ásást végzők közül mindenki 
megmenekült – kivéve Akroll Gaident. A Verem, 
ahogyan ettől kezdve nevezték, elnyelte első 
áldozatát. 

Számtalan legenda keringett a Veremről, 
közülük a leghihetőbben az hangzott, hogy 2115-ben 
a hírhedt aszisz kalóz, Yassed Dal Zaddar, röviddel 
rejtélyes halála előtt valahol Toron partjainál ásta el 
felhalmozott kincseit. A göröngyös-szigeti akna tűnt 
az egyik valószínű helyszínnek. Gaiden halála után 
többször próbálták kiszivattyúzni a vizet a 
Veremből, de sikertelenül. 2610-ben Gaiden két 
korábbi partnere társaságot alapított, és pénzt 
gyűjtött, hogy egy második gödör kiásását 
finanszírozni tudja. Az eredeti gödörtől déli irányban 
hét lábra láttak munkához. Az első harminc lábon 
minden jól haladt, ekkor megkíséreltek vízszintes 
alagutat ásni a Verem alá. Tervük az volt, hogy 
alulról közelítik meg a kincset, de ahogy az eredeti 
gödör felé közeledtek, az átjárót elöntötte a víz. Nem 
sokon múlt, hogy ők is odavesztek. 

Kétszáz éven át érintetlenül állt a Verem. 
2815-ben Wanton Haldax bányász megalakította a 
Bath Társaságot. Korszerű eszközökkel megpróbálta 
kiemelni a vizet a Veremből, de nemsokára rájött, 
hogy ez nem lehetséges, de nem adta fel. 
Megpróbáltak lefúrni az eredeti járatnál. Mintegy 
hatvan láb mélyen deszkázatot találtak, végül 
megakadtak egy nagyon kemény anyagban: 
vasdarabokat, gipszet, cementet és nagymennyiségű 
rostot találtak. A rostról később kiderült, hogy egy 
olyan növényé, amely kizárólag a trópusi éghajlaton 
terem és a hajókon használták hézagpótlónak, hogy 
a rakomány ne mozogjon. Nem sokkal a felfedezés 

után Haldax csődbe ment, és kénytelen volt 
elhagyni a szigetet. 

2830-ban megalakult a Toron Mentési 
Társaság, amely a Verem közelében újabb akna 
ásásába kezdett. Alig húsz láb mélységig 
jutottak, amikor az akna a betörő víz miatt 
beomlott. 

A vállalkozóknak ez sem szegte kedvét – 
huszonöt lábbal távolabb újabb gödröt kezdtek 
ásni, ezúttal nagyon nagy átmérőjűt, amely a 
Toron Tárna nevet kapta. Az eddigiektől 
eltérően a Toron Tárna nem függőleges kút 
volt, hanem lejtmenetben vágták. Huszonhárom 
méter mélyen kőréteg állta útjukat, mire 
megváltoztatták az ásási szöget, és elképesztő 
költségekkel további tizennyolc lábat haladtak 
puskapor segítségével. Ezután vízszintes 
alagutat vájtak tovább a Verem alja felé. Itt 
rátaláltak a dúcolásra és az eredeti feltöltött 
aknára. A régi aknát tisztogatva folytatták az 
ásást lefelé. 
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