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BEVEZETŐ

Kedves Kalandozó! 

Örömmel köszöntelek ebben a varázslatos világban, ahová vagy most vezetett az utad először, 

vagy rutinos utazóként ismét visszatértél! 

Mindenek előtt bátran mondhatom, hogy a közösségünk összetartó ereje, az új találkozások, a 

friss és elmélyülő őszinte barátságok, a megismételhetetlen közös élmények, mind olyan dolgok, amikre 

egész életünkön át büszkék leszünk! 

A Kalandozók.hu első kalandmodul gyűjteményét – Kalandozók Útján I. címmel – 2011-ben 

adtuk ki, és most 2021-ben – 10 év elteltével – újfent mágikusat alkottunk! Ezalatt a 10 év alatt – 

számtalan egy napos rendezvény szervezésén kívül – 9 db Nyári Tábort, és 8 db Téli Tábort szerveztünk, 

melyek kalandjai értékes táptalajként szolgáltak a 2011-ben kiadott kalandmodul gyűjteményünk 

folytatásához. A kiadványt hasonló terjedelemre terveztük, mint az első részt, ami izgalmas kihívás elé 

állította a szerkesztőcsapatot: a rengeteg értékes és örök élményt okozó történet közül csupán féltucatot 

emelhettünk be a gyűjteménybe. Hasonlóan az első részhez, a feldolgozhatóságot, az otthoni 

mesélhetőséget, és a különböző szinteken való játékot szem előtt tartva, az eredeti szerzőkkel, valamint 

tagjaink segítségével kiegészítettük, és egységesített formában illesztettük be a kötetbe a 

versenymodulokat. A gyűjteménybe választott modulokkal az volt a célunk, hogy az otthoni játékok során 

a csapatokat olyan küldetések elé állítsuk, amelyek felejthetetlen perceket szereznek mind játékosként, 

mind mesélőként – illetve csupán nézőként is. 

Ne feledd, a Kalandozók Útján II. kalandmodul gyűjtemény értéke pénzben nem meghatározható, 

játéktechnikailag ereklye típusú varázstárgynak számít!  

Őszintén kívánom, hogy a te csapatod az acél, a mágia, és a közös munka segítségével sikeresen 

birkózzon meg a gyűjteményben szereplő kalandmodulok lejátszása során elétek kerülő akadályokkal, 

ármánnyal, hűtlenséggel, rejtvényekkel, meglepetésekkel, mágiával és harcokkal! 

A szerkesztőcsapat és a Kalandozok.hu nevében kívánok jó szórakozást a Kalandozok.hu 

második kalandmodul gyűjteményéhez, amely a Kalandozók Útján II. címet viseli! 

Antail 

P. sz. 3717. Krad Második ("Bölcsek") hava

Horváth Zoltán 

2021. december 11. 
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A AZ ÉREM MÁSIK
OLDALA

7-9. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK

HELYSZÍN: Hat Város, Haddarennim 

IDŐPONT: P. sz. 3693. Krad negyedik (Felemelkedők) havának 15. napja 

bben a kalandban olyan rendhagyó szemléletű és 

történetvezetésű modult szeretnék a közösségnek készíteni, 

ahol a játékosok a „sötét oldal” figuráit személyesítik meg, 

és amelyben ők maguk alakítják a történetet, manipulálják környezetüket, 

mozgatják a történet szálait. Ennek sikere érdekében a mindenkori 

Mesélőktől is más hozzáállásra lesz szükség. Fontos, hogy nagy teret 

adjatok a csapatoknak, és az egyes fordulatokat, eseményeket illetve a 

háttérben futó szálak találkozásait jó dramaturgiai érzékkel időzítsétek. 

Ezzel a szemlélettel a lehető legmesszemenőbbekig a csapatotokra 

szabjátok ezt az igazán nagy szabadságfokkal megáldott történetet. 

A 2018-as Nyári Táborunk alkalmával ez a modul kifejezetten jól 

teljesített. Talán épp azért, mert a játékosok végre büntetlenül átvehették a 

„gonosz” szerepét.  

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2018.pdf 

E 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2018.pdf
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Hangulatkeltő novella 

 kopasz férfi nesztelenül, rutinos mozdulattal tette be maga 

mögött a méretes kőajtót. Láthatóan nem először jár itt. Gyakorlott ujjai 

emberfeletti érzékeinek hála a sötétben is pillanatok alatt meglelték a 

balján megbúvó rejtett üregben lévő örökmécsest. Az, érintésének 

pillanatában, fényárba vonta a szűk folyosót. Mint a krák nyelőcsövébe 

esett áldozat, úgy tekinthetett az előtte álló mélységes sötétségbe vezető 

útra. A meredek csigalépcső, a klán vezetőjének honába induló egyetlen 

út, mindent elnyelő torokként tartott a mélybe. Közel hét emberöltő óta 

szolgálta az övéit, akik jobbára tisztelték, de mindenképp félték őt. A botor 

lelkek, az egyszerű talpasok álmukban sem gondolhatták, hogy itt, e 

falakon belül van valami, amitől még ő is viszolyog. A legfőbb elöljárótól 

kért személyes audiencia épp ilyennek minősült. Be kellett azonban látnia, 

a szellemnyelven való csevegés most nem lenne időszerű. Az ügy 

fontossága nem tűrt halasztást. A férfi bal térdébe váratlanul fájdalom 

nyilallt, amikor az egyik csapdát rejtő foknál az egykedvű lépegetés 

hosszát kellett megdupláznia. Emlék, melyet szándékosan nem kezeltetett 

ki a kirurgusokkal. Mementó önnön esendőségéről, egy ördögi ügyességű 

sirenari keze nyoma. A futó gondolat tovatűnt, míg ő egykedvűen haladt 

lefelé. Mivel tekintetét a baloldali falra szegezte, a szemközti lélekszívó 

rúnák sem izzottak fel, amint elhaladt előttük. Borús gondolatai közül az 

útját elzáró vasalt és faragott szilfaajtó felbukkanása rángatta ki. Csupán 

hat szívdobbanással azután nyúlt a kilincsért, hogy az általa ismeretlen 

nyelven kimondott szavak elhagyták a torkát, és hírmondó nélkül elnyelték 

őket a gazdájukra nehezedő kőfalak. 

Odabent, bár ablaktalan, földalatti helyiségről volt szó, friss 

levegő és tágas tér várta. Biztosan nem épp erre számít az, aki vele 

ellentétben először jár itt. Kiváló megfigyelő volt, így egy szempillantás 

alatt önkéntelenül is felmérte a helyiséget. Balra egy, jobbra két ajtó, 

mind az övéhez megszólalásig hasonlatos. Szemközt brokáttal 

elfüggönyözött hálóhelyiség bejárata. A baloldali fal mentén három láb 

magas, mennyezetig érő könyvespolc. Szemközt a falak mentén 

számolatlan furcsasággal telizsúfolt asztalsor, felettük azokkal hasonlatos 

polcok. A szabálytalan helyiség jobboldali zugában terjedelmes kőlap, 

rajta egy mozdulatlan, mezítelen test. Előtte, de az érkezőnek háttal, az 

elöljáró köpenyes alakja, mint egy rododa előadás baljóslatú, sötét, és a 

bárgyú közönség által félt hőse.  

– Lépjen be! – hallatszott a suttogásnál alig hangosabb utasítás, 

és a fegyvermester is érezte, ahogyan ettől az ajtóban posztoló 

láthatatlan, túlvilági entitás visszakozik az útjából.  

– Beszélj! – Egy újabb szenvtelen szó. 

– A byri ügynökünk jelentette, hogy a városban nem várt incidens 

történt. Ezért a hatalomátvételre vonatkozó terveink végrehajtásában… – 

kezdett bele a férfi, ám a feléje forduló köpenyes alak beléfojtotta a szót. 

– A lényeget, fiam! 

 A megnevezett azonnal lesütötte szemét. Megtapasztalta már, 

hogy az elöljáró mennyire nem szívleli, ha a sötét csuklyájának 

homályában kerengő arcvonásait vizslatja valaki. 

A 
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– A város vezetője halott. Napokon belül megválaszthatják az új 

missyrt – sorolta, majd bosszúsan konstatálta, hogy egy zavarban lévő 

zöldfülűhöz hasonlatosan hadar.  

– Nocsak! – jegyezte meg a varázstudó, majd a mellette álló 

faragott állványról felemelt egy vörös jelekkel telirótt, méregzöld gyertyát. 

– Nocsak.  

A hallottakat mérlegelte, majd ismét hátat fordított. A 

fegyvermester teste mozdulatlan maradt, kizárólag a pillantásával követte.  

– Nos, ez… nem is olyan... nagy… baj. – A szavak mintha 

vonakodtak volna elhagyni gazdájának kérlelhetetlen ajkát. Hangja – az 

egyszemélyes hallgatóságának fején ez futott át – a tűző napon kiszáradt 

bozótosban küszködő szelet idézte. 

– Ne add át magad a kétségeknek, fiú! – mondta, mialatt – és ezt 

már a fegyvermester is jól látta – baljával szórakozottan cirógatta a 

holtsápadt arcú félelf aranyló fürtjeit.  

– A sors kegyes volt hozzánk. Kovácsoljunk előnyt a szemérmetlen 

céda csapongásaiból. 

Szavait váratlan, de határozott cselekedet követte. Minden 

tétovaságot nélkülöző mozdulattal három ujjnyi mélységbe tolta a kezében 

tartott gyertyát az előtte fekvő test egyik szemgödrébe. Annak korábbi 

tartalma véres kocsonyaként indult útjára a jobb oldali profil egykor 

nemes vonásain.  

Mint egy vérvörös nyálcsíkot húzó meztelen csiga, futott át a 

gondolat a kopasz fejében, és az abszurd képről eszébe ötlött, hogy aznap 

még egy kortyot sem fogyasztott az életet adó, vas ízű nedűből. Ennek 

folyományaként a gyomra összerándult. 

– Itt vagy még, fegyvermester? – rángatták vissza révületéből az 

elöljáró szavai. Maga előtt már egy másik gyertyát tartott. 

– Igen! Persze – szedte rendbe gondolatait gyorsan, és tekintetét a 

padló egyik szabályosnak látszó kőkockájára szegezte. 

– Talán éhes vagy? – kérdezte együttérzést tettetve, és tétován 

megindult a nálánál fél fejjel magasabb férfi irányába. 

– Nem – rázta fejét amaz. 

– Nos, ha nincs kifogásod ellene – kezdte ellentmondást nem tűrő 

hangon, – akkor ezt az egészet rábízzuk az Éjjárókra. Ígéretes gyermekek. 

Meg fogják oldani a dolgot. 

– Ők most elég messze vannak – emlékeztette a fegyvermester. – 

Ráadásul a legutóbbi erioni eset alkalmával… – itt elgondolkodott a 

folytatáson, igyekezvén megválogatni a szavait. – …csalódást okoztak. 

– No! Ne legyünk igazságtalanok! – gesztikulált szórakozott 

magiszter módjára a kezében tartott gyertyával, miközben megkerülte 

beszélgetőpartnerét. – Akkor és ott már az is komoly teljesítmény volt, 

hogy mindegyikük élve hagyta el a várost. Tehát visszatértük másnapján 

indulnak is. Az mától számítva talán négy, esetleg öt nap? Aztán a legjobb 

tudásuk szerint végrehajtják a feladatot. Teljesen szabad kezet, és ezzel 

egy második esélyt kapnak. – A monológ ezen részén a második gyertya is 

helyet követelt magának a bal szemüregben. – Készítsék elő a mágikus 

átjárót, és ossz meg velük minden részletet! 
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– De… – mintha ezt nyögte volna közbe a kopasz férfi, ám a 

pillanat törtrésze alatt vissza is nyelte a kételyét. 

– Igen, még azt is! Érezzék csak át a feladatuk súlyát. – Közben, 

nem tudni honnan, apró, seszín lángcsóva került mindkét gyertya fokára. 

– Nem is olyan nagy baj ez az erioni affér. Okos gyermekek ők!  

A fegyvermester kifinomult érzékei közelgő változást jeleztek. 

Esküdni mert volna rá, hogy már nincsenek kettesben, és tekintetével 

lopva kémlelte a termet.  

– Jól tudják, hogy egy újabb hibát már nem bocsájtunk meg nekik 

– jegyezte meg derűsen az elöljáró, és a félelf – szemében lidérclánggal – 

felült. 
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Koncepció 

modulban a játékosok egy általuk választott vagy 

kidolgozott alvilági szervezet elit végrehajtó osztagát 

személyesítik meg. Következő célpontjuk Haddarennim 

városa. Szervezetként jó ideje tapogatóznak, hogy mielőbb ott vethessék 

meg a lábukat, most azonban apró homokszem került a gépezetbe, 

merthogy az ottani uralkodó váratlanul elhalálozott. A szervezet 

vezetésének, akik nem szeretnének lecsúszni a kínálkozó lehetőségről, 

sürgősen lépnie kell, a keletkezett hatalmi vákuum ugyanis jó alkalom 

arra, hogy befolyásuk alá tudják vonni a város irányítását. Ezért rendjük 

legkiválóbb tagjait (a JK-kat) küldik oda, hogy valósítsák meg titkos 

céljaikat. Alapos előkészületekre nincs idő, a csapat az eligazítást követő 

nap éjjelén – térkapun keresztül – ér a város pereméhez. Mivel a 

szervezetnek érdeke, hogy a csapat sikerrel járjon, ezért lehetőségeikhez 

képest most minden támogatást megadnak nekik! Vagyis sok információt 

és érdemi támogatást nyújtanak a csapatnak, ellenben nem döntenek 

helyettük, és nem irányítják őket. Szabad kezet kapnak a cél eléréséhez, 

hiszen ők az elit. Az esetleges kudarcnak viszont végzetes 

következményei lehetnek, és ezzel ők is tisztában vannak (lásd. 

Hangulatkeltő novella). 
A színfalak mögötti rész, melybe a JK-kat is beavatják a 

következő: A szervezetük birtokába került egy „recept” a legendás 
holdlunír előállításának módjáról. Az ötvözet elkészítésének több súlyos 
követelménye közül az egyik, hogy egy kyr időkből származó kovács-
alkimistaműhelyben kell az egy hónapig tartó folyamatot végrehajtani. 
Északon nincs ilyen hely, mely a klán számára elérhető lenne. Ám a 
Haddarennim várost alapító kyr Had'daren egy varázskovács volt, aki jó 
eséllyel rendelkezett egy ilyen műhellyel, illetve építhetett egyet magának 
a város alapítását követően. Hogy ez a hely megvan-e még, arról nincs 
információ. Hosszú idő kell a régi épületek átvizsgálásához, illetve a 
receptben foglaltak végrehajtásához. Ez csak akkor kivitelezhető, ha a 
klán irányítja a város legfőbb vezetőjét. Úgy minden akadály elhárul! 
(Fontos tisztázni, hogy a karaktereknek NEM feladata a kovácsműhely 
felkutatása! Nincs rá módjuk!) 

A karakterek motivációs tartaléka a történetben maradáshoz egy 
ilyen háttér mellett garantált. A feladatot és a háttér-információkat 
előzetesen megkapják a hangulatkeltő novellán, illetve a Marrat Arkin 
jelentése című kiadandón keresztül. Ha ezek még a karakteralkotás előtt a 
rendelkezésükre állnak, akkor gyakorlatilag a modulra szabhatják a 
csapatukat. Ezzel segíthetjük a minél jobb játékélményt. Maga a modul 
többféleképpen is megoldható, egyformán megél benne az erőszakos, a 
diplomáciai, és az alvilági játékstílus is.  

A játék során a karakterek – bár a legpotensebb szereplői a 
történetnek – nem tehetnek meg bármit következmények nélkül. Ha túl 
durván, meggondolatlanul vagy hibásan cselekednek, akkor a játékosok 
riválisai, vagy a városi szervezetek idővel ellencsapásba lendülnek. Nem 
csak a rivális kalandozócsapat, vagy egy másik örököst támogató 
szervezet léphet fel ellenük, hanem pl. a sok betörés/gyilkosság miatt a 
városi őrség és/vagy a Gyöngykeresők, vagy pl. a „nép” vegzálása miatt a 
„Hang” és követői. Másrészt a KM számára az is pontosítva van, hogy a 
szervezetüktől milyen támogatást mennyi idő alatt tudnak igényelni. 

A 

Marrat Arkin jelentése 

78. old. 
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Háttér 

klán első terve a hatalom átvételére az volt, hogy a 

missyr (uralkodó) elsőszülött fiát hálózza be, majd ennek 

sikere után végeznek a város vezetőjével. Ehhez – a klán 

stílusához illő – alkalmas ügynökeiket másfél esztendővel ezelőtt 

Pyarronba küldték, ahol az elsőszülött Agron épp Dreina lovagjának 

tanult. Számításaikban azonban hiba csúszott, a Pyarroni Titkosszolgálat 

felfigyelt rájuk és megölte őket. Szerencsére a kilétükre és céljaikra nem 

derült fény. 

A következő terv az volt, hogy kihasználják a missyr azon 

gyengéjét, hogy még mindig szerelmes régen elhunyt feleségébe. A klán 

felkutatta a nő alteregóját és belekezdett a feladatra való felkészítésébe. 

Abba a feladatba, amelynek keretében majd képes lesz irányítása alá 

vonni a nemest. Sajnos az uralkodó minap történt halálával ez a terv is 

dugába dőlt. 

A város alapítóját, a kyr nemest, magát Myrelyass Had’daren-t 

kyr pusztítók segítették el idáig száz veszélyen át, közel hétezer évvel 

ezelőtt. A legendák szerint tizenkilenc, egyes eretnek vélemények szerint 

húsz pusztító érte el a mai Haddarennim területét. A mai város uralkodói 

ettől a kyr nemestől származtatják magukat, míg a pusztítók örökösei a 

város koronázó nemességét adják, azaz ők a kardnemesek. 

Az uralkodó (missyr) Treysiss Had’daren majd három évtizednyi 

szolgálat után, hét nappal ezelőtt egy végzetes vadászbalesetben 

elhalálozott. Utódjának személyéről, az utódlás menetéről a több ezer éves 

hagyomány alapján döntenek. Részleteket lásd később. 

A missyr halálának körülményei látszólag egyértelműek. A 

legutóbbi vadászaton egy medve sebezte halálra. Ez a hivatalos verzió. 

Valójában az a medve nem egy hétköznapi állat. Egy alakváltó – egy torz 

lelkű sinath – végzett az uralkodóval, mégpedig az equasseli konzul 

megbízásából. A konzult már régóta sakkban tartotta a missyr. Történt 

ugyanis, hogy a konzul összejátszott néhány kalózzal, akik ennek hála 

sikeresen fosztogatták Equassel adószedő hajóit. A kalózok egyik 

kapitánya később a missyr hadigályáinak horgára akadt. Ez a 

kalózkapitány – a kivégzését elkerülendő – alkut ajánlott, és elárulta a 

konzul szerepét a missyrnek. A kapitány azóta is a Börtöntorony 

vendégszeretetét élvezi. A missyr ezek után zsarolta a pénzéhes konzult, 

aki az Equassel vezette szenátus képviselője volt a városban. Az évek 

során ez a lojalitásbeli hiányosság mindinkább felszínre került. 

Olyannyira, hogy már a szenátusban is felmerült, hogy le kellene cserélni 

a konzult, másnak adva pozícióját. A konzult ez súlyos döntések 

meghozatalára késztette. A terve, melyben a kellemest összeköti a 

hasznossal – a következő volt: 

• kiiktatja az őt zsaroló missyrt; 

• a saját emberét juttatja a város trónjára; 

• az új missyr segítségével eltünteti a bizonyítékokat; 

• egyúttal ráteszi a kezét a város vagyonára; 

• ő visszavonul, és a messzi északon kezd új életet. 

  

A A JK-k klánjának 

eddig ténykedése 

Treysiss Had’daren, 

a missyr 

A konzul terve 

Agron Had’daren 

43. old. 

Jara Syd Had’daren 

43. old. 

Myrelyass Had’daren 

42. old. 

Treysiss Had’daren 

42. old. 

Artemius Adex 

51. old. 
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A gyilkossághoz egy alakváltó segítségét kérte, akit viadalmester 
barátján keresztül ismert meg. Az alakváltó két évszakkal ezelőtt, mint 
egy a viadalokon lehetséges induló érkezett a városba. Ám szerepeltetése 
szabálytalan lett volna, így senki nem vállalta a kockázatot, és 
visszautasították. A történet kezdetekor az alakváltó feltehetően már nincs 
a város közelében. 

A feladat második feléhez viszont komoly befektetésre 
kényszerült a konzul. Hasszir Miszib arénamestertől hitelt vett fel, és 
balkézről született (boszorkány) leányát Erionba küldte, hogy az a 
feladatra alkalmas kalandozókat béreljen föl. Ők az Erioni Bajkeverők, 
akik közt egy színészi tehetséggel megáldott bárd testvérpár is található. 
Ennek a kalandozócsapatnak a feladata, hogy első lépésben kiiktassák 
(megöljék) az Equasselből érkező követet, illetve megszerezzék tőle a 
procedúrához elengedhetetlen jogart. Ráadásul, mivel a követ egyben 
Kyel papja is, ő felügyelné az egész utódlási folyamat tisztaságát. A 
konzul tervei szerint a ceremónián így az egyik bárd a szenátusi követ, 
míg a másik az elhunyt missyr épp most felbukkanó testvéröccsének 
szerepében fog tetszelegni. Az Erioni Bajkeverők a boszorkány irányítása 
alatt állnak. Azt, hogy a nő a konzul lánya, senki nem tudja a városban. 
Az alku értelmében ha sikerül a terv, a kalandozók markát üti a város 
kincstárában felhalmozott vagyon kétharmada, míg a boszorkányé a 
maradék egyharmad. Utóbbi felel azért is, hogy a konzul elleni 
bizonyítékok is eltűnjenek. 

A városban nagyon ősi hagyományok alapján kerül kiválasztásra 
az, aki a következő missyri rang birtokosa lesz. Ennek szabályait a családi 
kódex taglalja. Kizárólag az a férfi lehet a rang birtokosa, akit a 
Kardmesterek választanak. Ám a női vérrokonok házastársai is rokonnak 
tekintendők, ráadásul épp olyan szinten, mint maga a feleség. A jelöltek a 
családi kódexben szereplő örökösök lehetnek. A szóba jöhető jelöltek 
esetében az öröklési sorrendet a rokoni kapcsolat szorossága határozza 
meg. A jelentkezők közül mindig a legalacsonyabb körbe tartozók, azaz a 
legközelebbi rokoni kapcsolattal bírók közül kötelesek(!) a kardnemesek 
választani. Azért, hogy az évezredek során is fenn tudják tartani a 
folytonosságot, egészen széles körben van mód az utódlásra. A 
mindenkori utódnak, rokoni kapcsolatától függetlenül fel kell vennie a 
legelső missyr családnevét, ha korábban nem rendelkezett vele. 

Azok az első körbe tartozó személyek, akik közül a 
kardnemeseknek választani kell: 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr fiú 

gyermekei; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr lány 

gyermekeinek férje; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr 

özvegyének új férje; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr fiú 

testvére; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr lány 

testvérének férje; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr apja; 

• a legutóbbi, valóban vér szerinti leszármazott missyr anyjának 

férje.   

A missyri rang 

utódlásáról 

Haria Lehur 

52. old. 

Erioni Bajkeverők 

60. old. 

Revaldax Talman 

59. old. 

Kardnemesek 

46. old. 

Nemesi házak 

36. old. 

Had’daren család 

42. old. 

Hasszir Miszib 

54. old. 
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Második körben a fent említett személyekkel a fent említett 

módon rokoni kapcsolatban álló férfiak jelenthetik be igényüket a trónra. 

A balkézről született – azaz hivatalosan el nem ismert utódok – nem 

játszhatnak szerepet a folyamatban, ám az apai ágról származó 

féltestvérek igen. 

A több ezer esztendő alatt alig volt példa arra, hogy még 

messzebbről, azaz a harmadik körből kellett utódot választani. Erre jelen 

helyzetben sem fog sor kerülni. 

Az utód személyéről a kardnemesek döntenek. A legfontosabb 

szempont, hogy kizárólag azok közül választhatnak utódot, akik az Ősök 

csarnokába, a koronázás napján bejelentkeznek a titulusért. A vér szerinti 

örökösöket jellemzően preferálják a nem egyenes ági leszármazottakkal 

szemben. (Ha senki nem jelentkezik, másnap hajnalban újra kezdődik a 

procedúra.) A jogosultak nevének szerepelnie kell a családi kódexben. A 

kódexbe kizárólag a mindenkori missyr jegyeztethet be valakit, vagy ha 

nincs épp missyr, akkor a kardnemesek egyöntetű véleménye alapján 

kerülhet bele új név. (Az új jogos személy bejegyzését a kardnemesek 

nem tagadhatják meg.) Ha egy női rokon miatt kéri egy férfi a titulust, 

akkor a nőnek is végig ott kell lennie a ceremónián. Másik fontos szabály, 

hogy egy első körös örököst sosem előzhet meg egy második körös. A 

csarnokban nem folyhat vér, ám annak falain kívül ez annál gyakrabban 

megtörtént már a történelem során. Nem véletlen, hogy a város azon 

területe teljesen elnéptelenedik a szertartás napján, amely a jogar 

megérkezését követő napkeltétől napnyugtáig tart. A jelölteknek a 

napkeltétől a nap deleléséig van lehetősége igényük bejelentésére. Ezt 

követően közülük az a jelölt nyeri el a címet, aki mellett több kard tesz 

esküt a kardnemesek részéről. A ceremónia addig nem érhet véget, míg az 

egyik jelölt nem szerez legalább egyszerű többséget. Az eltelt évezredek 

után mára már csak tizenegy kard szolgál a kezdeti tizenkilencből. Három 

(az Awador, Quadel és Demydissus házaké) különféle okokból 

visszakerült a missyrhez, vagyis a család kihalt, esetleg kegyvesztetté vált. 

Átruházásukat a többi kardnemes – akiknek a beleegyezése ehhez 

elengedhetetlen – sosem támogatná, bár anno voltak erre irányuló 

próbálkozások. A maradék öt kard (a Sayassin, Myrgan, Zephyas, Erseyss 

és Igron házaké) elveszett a történelem viharaiban. 

A modul során előfordul(hat)ó elsőkörös jelöltek: 

• az elsőszülött fiú (Agron); 

• az elveszett testvéröccs (Lyaniss); 

• a lányának házastársa (nincs); 

• az özvegyének házastársa (nincs); 

• a kisebbik fiúgyermek (Wen). 

A modul során elméletben jogosult másodkörös jelöltek, akik az 

adott időpontban ott lehetnek: 

• az apjának öccse (egy szenilis matuzsálem); 

• az elhunyt első feleségének bátyja (egy semmirekellő 

szélhámos); 

• az özvegyének apja (a szomszéd városállam feje); 

• az özvegyének öccse (egy meggondolatlan nagyravágyó ifjú). 

Ha egy adott jelölt még kisgyermek, vagy valamilyen okból 

uralkodásra alkalmatlan személy, a kardnemesek egy vér szerinti rokonát, 

mint régenst (gyámot) jelölhetnek ki mellé.  

Ősök csarnoka leírás 

33. old. 
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A rendszer működése óhatatlanul maga után vonja a riválisok és 
ellenlábasok ilyen vagy olyan módon való kiiktatását. Mihelyst valakit 
missyrré választanak, ezek a bűnei, legalábbis a kardnemesek szemében, 
semmissé lesznek. Hogy a nép vagy a nagypolitika miképp reagál erre, az 
már más kérdés. A történelem során nem egy példa volt arra, hogy a 
csarnokba lépés előtt maguk a kardnemesek koncolták fel a túlságosan 
véreskezű vagy törtető jelöltet. Ezt jellemzően közösen hajtották végre, 
csakis akkor, ha már nem volt más megoldás, és a város érdekei is ezt 
kívánták meg. 

A missyr és a kardnemesek családfáját a nemesi kódexekben 
vezetik. Bár gyakorlati haszna – tehát ami az öröklést illeti – csupán a 
legutóbbi két-három generáció esetében van, mégis minden ház törekszik 
arra, hogy a saját példányában a lehető legrégebbi korokra visszamenő 
adatok szerepeljenek. Fontos megjegyezni, hogy a kódexekbe történt 
bejegyzések tartalmát általában minden házhoz eljuttatja az, aki a 
bejegyzést teszi. Ennek legfőbb oka, hogy a kódex elvesztése, 
megsemmisülése, illetve az utódlási viták elkerülése okozta bonyodalmak 
ekképpen jobbára elkerülhetőek. A fentiek alapján tehát minden nemesi 
ház saját példánnyal rendelkezik, melyek szövegtartalma – főképp a 
legutóbbi generációk tekintetében – egyformának mondható. A 
kardnemesi titulus öröklése, ami a lehetséges utód személyét illeti, 
nagyban hasonlít a missyrnél vázoltakhoz. A legfőbb különbségek, hogy 
házon belül történik, és hogy egy nő közvetlenül is örökölhet, és közel 
sem tartalmaz annyi előírássá vált hagyományt. Ami viszont nagyon 
fontos, hogy egy új kardnemes beiktatásához elengedhetetlen a 
mindenkori missyr jóváhagyása. Ennek értelmében például a jelen történet 
során egy aktuális kardnemes esetleges halála után a család nem vehetne 
részt az uralkodóválasztáson. Ez is magyarázat arra, hogy miért 
fokozottan óvatosak a kardnemesek ebben az időszakban. 

A kardnemesek hatalmát szimbolizáló kardok mind mágikus 
fegyverek, melyeket az első missyr, a Myrelyass Had’daren nevezetű 
varázskovács készített és adományozott leghűbb követői számára. 
Összesen 19+1 ilyen kard készült. A +1 a huszadik pusztítóé volt, amely a 
benne lévő bosszúszomjas lélek okán egyben egy ereklye is. Hatalmát 
tekintve pedig messze túlszárnyalja az összes többi varázsfegyvert. A 
kardok mind más-más lunírból készültek, és más-más mágikus 
képességgel is bírnak. Ráadásul – bár ezt csupán a kiválasztott kevesek 
tudják – a kardokba plántált lélekmágia okán a jogos örököst ruházzák fel 
hatalommal. Mára a helyi legendáriumosok tizennégy kardot tartanak 
nyilván, amelyből három – erejét vesztett relikviaként – a missyr 
kincstárában található meg. 

A kardokra vésett családi jelmondatok, melyek egyébként utalnak 
az egyes egyedi pengék különleges képességeire is: 

 

Nyitott szemmel, 

Figyelő tekintettel. 

  Assernis 

Föld, szikla, kő, 

A kezünkben az erő. 

  Brachur 

Csak az élet a múlandó, 

A halál fátyla állandó. 

  Cyrn 

A szikra az élet, 

A vérem a tiétek. 

  Hyrass

A nemesi kódexek 

A kardokról 

Myrelyass Had’daren 

42. old. 

Sab’dagron Syr 

42. old. 
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Minket a harc edzett, 

Pusztítsuk el mindet! 

  Dran 

Szemed csalfa, nyelved álnok, 

Átlátunk rajtad! Igazságot! 

  Anradd 

Halottimmal körülvéve, 

Bosszúm beteljesedve. 

  Delyath 

Szél nem fújja, eső nem mossa, 

A homályban a végzeted nyoma. 

  Nabaart 

Nincs szebb virág, mint a rózsa, 

Ne számíts tőle semmi jóra. 

  Rassaljys 

A jövőd akkor lesz biztos, 

Ha lelked kezemben tartom. 

  Mechcass 

Szorgos kezek erdeje, 

A fejlődés kezdete. 

  Ynchi 

Fagyott eső, fagyott szél, 

Népünk mégis itt él! 

  Awador 

 

Az erős megvédi a gyengét, 

S pusztítja az ellenségét. 

  Quadel 

Egy fiú, egy leány, 

Egy lélek, egy család. 

  Demydissus 

Az út porába nem rovom szavamat, 

Inkább hívok belőle hadakat. 

  Sayassin 

Két hold, egy éjszaka, 

Vágyainknak hajnala. 

  Myrgan 

Hősnek születni nem lehet, 

De a kard még azzá tehet. 

  Zephyas 

Vadon gyermekei gyertek velem, 

Új otthonra találtok mellettem. 

  Ereyss 

Kérned se kell, máris jövünk, 

Te uralkodsz, mi megvédünk! 

  Igron 

Vérednek vére nem az ellenségem, 

(Vérednek vére az én ellenségem.) 

Hűségem megkérdőjelezhetetlen. 

  Sab’dagron 

A bölcsek halott, tompa fényű anyagnak mondják, a holdak 

testvérének, amely azok teremtésével egyidős. A tiszta lunírnak nincsen 

hangja: az is alig sóhajtásnyi nesszel jár, ha pöröllyel sújtanak rá. Ezt a 

rendkívül értékes fémet varázskovácsok nemzedékei ezredéveken 

keresztül a vas ötvözőanyagaként használták. Megmunkálásához nem 

csupán különleges eljárásokat kellett magas fokon ismernie a 

beavatottnak, de nem csekély mágikus tudás is szükségeltetett hozzá. 

Hosszú szertartások során hozták létre a különböző színű acélötvözeteket, 

melyek mind más-más tulajdonságokkal bírnak. A megmunkált fém színe 

a felhasznált mágiaformától és a kovácsolás idején fenn ragyogó holdaktól 

is függött. Ismeretes a lunírnak zöld, vörös, kék, fekete és ezüst változata, 

illetve egyesek esküvel állítják, hogy saját szemükkel láttak hatodik 

fajtájából, a legendás holdlunírból készült tárgyakat is. Vassal ötvözve, 

napfénynél készül a zöldlunír, ami az időt fogadja magába. A vöröslunírt 

a rőt hold alatt, őstűzzel kovácsolják, ez leginkább az érzelmeket köti 

meg, az acélon szikrát vet. Kékacéllal ötvözve, gyenge tűzön a kék hold 

fényénél készül a kéklunír. A gondolatokat fogadja magába, szikrát sosem 

vet. Vassal ötvözve, éjközépkor, a holdak nélkül készül a feketelunír. 

Démonokat, holtak lelkét fogadhat az ilyen magába. A holdlunírból 

készült tárgyak különböző együttállások alkalmával kovácsoltatnak, és 

még az Álomsíkra is elkísérik hordozójukat. [Forrás: 1TK; HGB; 

Bábjáték, 386/4; Kyr históriák, 283; Toron, 410/1/2]  

Lunír 
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Eseménysor 

• P. e. 3. évezred – Kyr menekültek érkeznek észak felől a Gályák-

tengerének északnyugati öbléhez, egyik vezetőjük a Myrelyass 

Had’daren nevezetű varázskovács, aki alapítója és első missyre lesz a 

mai Haddarennim néven ismert városnak. 

• P. e. 3. évezred – a város alapítását megelőzően a tizenkilenc pusztító 

végez huszadik társával, akit Sab'dagron Syrnek neveztek. 

• P. sz. 3664 – Lyaniss Had'daren a regnáló, de beteg missyr kisebbik 

fia, Treysiss öccse elhagyja a várost. Talán azért, hogy megelőzze az 

apjuk közelgő halála után követő esetleges belviszályokat. 

• P. sz. 3664 – Treysiss Had’daren kerül a missyri pozícióba apja 

halálát követően. 

• P. sz. 3666 – Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren házassága. 

• P. sz. 3668 – megszületik Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren 

fiú gyermeke Agron.  

• P. sz. 3670 – megszületik Treysiss Had’daren és Jara Syd Had'daren 

leány gyermeke Myorass. 

• P. sz. 3670 – Myorass születésekor meghal Jara Syd Had'daren. 

• P. sz. 3675 – Artemius Adexet az Equassel vezette szenátus 

konzulként a városba küldi. 

• P. sz. 3682 – a missyr bizonyítékot talál Artemius Adex üzelmeire, és 

zsarolni kezdi őt. 

• P. sz. 3683 – Agron Had’daren megkezdi lovagi tanulmányait 

Pyarronban. 

• P. sz. 3684 – Myorass Had’daren testébe egy asztráldémon költözik. 

• P. sz. 3686 – Treysiss Had’daren és Doras Lora Had'daren házassága. 

• P. sz. 3687 – megszületik Treysiss Had’daren és Doras Lora 

Had'daren fiú gyermeke, Wen. 

• P. sz. 3689 – Jiljan Assernis párviadalban orvul megöli a Ynchi család 

akkori vezetőjét. 

• P. sz. 3690 – a JK-k klánja rábukkan a holdlunír ősi receptjének titkát 

rejtő leírásra. 

• P. sz. 3691 – a JK-k klánja rájön Haddarennim városának 

fontosságára, ahová kémként Marrat Arkint is oda küldi. 

• P. sz. 3691 – a JK-k klánjának Agron-t behálózni akaró csapata 

elpusztul Pyarronban. 

• P. sz. 3692 – Agron Had’daren visszatér Pyarronból. 

• P. sz. 3693, Végítélet (IV.) hava – az Obszidián erőd 

Gyöngykeresőinek legjavát keletre rendelik a manifesztációs háború 

miatt. 

• P. sz. 3693, Pengék (VIII.) hava – Artemius Adex, lánya Haria 

Erionba indul az apja terveihez illő kalandozókat toborozni. 

• P. sz. 3693, Álmok (XII.) hava – Haria megnyeri ügyüknek az Erioni 

Bajkeverők csapatát. 

• P. sz. 3693, Bölcsek (XIX.) hava – a Hang a városba érkezik, és 

megkezdi áldásos tevékenységét. 

• P. sz. 3693, Beavatottak (XX.) hava – Artemius Adex felbérli az 

alakváltót a merényletre. 

• P. sz. 3693, Felemelkedők (XXI.) hava 9. nap – a missyr 

„vadászbaleset” áldozata lesz. 
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• P. sz. 3693, Felemelkedők (XXI.) hava 11. nap – a papi szék 

diplomatája, D'Aquil Anhiara a városba érkezik. 

• P. sz. 3693, Krad Felemelkedők (XXI.) hava (a meleg évszak vége) 

15. nap (16 óra) – a kalandozók megérkeznek az ősi bányásztárnák 

egyikébe, amely fél napi gyalogútra van Haddarenim városától 

északkeletre. 

• 16. nap (5 óra) – a helyi városőrség (a Gyöngykeresők felügyelete 

mellett) kísérletet tesz Marrat Arkin elfogására. 

• 20. nap – a viadalok utolsó, záró napja. 

Körülmények 

A modul 1. napja – azaz kezdete – megegyezik Krad negyedik 

(Felemelkedők) havának tizenötödik napjával a P. sz. 3693. évben, amely 

a Manifesztációs háború második évére esik. Egyben ez a meleg évszak 

utolsó hetének kezdete, még az esős évszak beállta előtt.  

Az időjárás felhős, fülledt meleg van ebben a tengerparti 

városban. A holdak ideje alatt langymeleg, míg nappal igen meleg idő 

várható, amely enyhén melegnek mondható az évszakban errefelé 

megszokottakhoz képest. A nyugati szél jobbára váltakozó erősséggel fúj. 

Egyszer könnyű szellő, máskor élénk szél hajtja a fellegeket, melyekből 

jobbára vastag, összefüggő réteg van az égen. A régóta várt eső közeleg. 

A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 4:48-

kor kel és 15:11-kor megy le. A kék hold 1:03-kor kel és kisápad, a vörös 

napnyugtakor már fent van, és 1:00-kor nyugszik. Az éjközép időtartama 

3 perc.  
 

óra  elnevezése  óra elnevezése  
00  Kék hold 10 Törekvők  

01  Pusztítás 11 Lobogók  

02  Remény 12 Hit  

03  Fény 13 Barátság 

04  Tisztesség 14 Bűnbánat  

05  Áldozatok 15 Vágyak 

06  Gazdagság 16 Homály 

07  Béke  17 Vörös hold 

08  Igazság 18 Álmok  

09  Szentek 19 Sötétség 

A helyszín mana-sűrűség szempontjából a sűrű-mana kategóriába 

tartozik [lásd, PPL I. 159-162. old.]. Ez azt jelenti, hogy 400 Mp-vel lehet 

számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 30 Mp/kör.  

A történetünk Dél-Yneven a Hat Város szövetségének egyikében, 

Haddarennim városában játszódik, mely a Gályák-tengerének észak-

nyugati partján, Pyarrontól 600 ynevi mérföldre található észak-

északkeletre.   

Időpont 

Időjárás 

Időszámítás 

Manaháló 

Helyszín 

Haddarennim 
városleírás 
28. old. 
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A város régiói az Álomsíkon a pyarroni Noir-papok felügyelete 

alatt állnak. Ez azt jelenti, hogy az első érdemi aktivitással járó „éjszaka” 

után nagy létszámban kutatnak majd az aktivitás forrása után, és szinte 

biztosan eliminálják az agresszió forrását ezekután. Feltéve persze, hogy 

az illető ismételten tiszteletét teszi az Antisson. 

Kezdetek 

bemesélés alkalmával az első lépés a hírszerzési 

jelentésben foglaltak tisztázása. KM! Fontos, hogy hová 

teszik el a karkaterek az írott jelentéseket. Erre érdemes 

külön odafigyelni, hiszen, ha azokat valaki megleli náluk…  

Ezt követi a feladat, a cél pontos megadása. Útbaigazítás a 

városig, majd keressék fel az ottani kémüket, Marrat Arkin-t. Aki fel 

szeretné venni a kapcsolatot a klántársával, annak három azonos 

mássalhangzóval kezdődő szóval kell kezdenie a mondanivalóját. E 

mondat negyedik szavának első mássalhangzója adja meg, hogy a 

válaszolónak, az ő válaszában, mely mássalhangzóval kell kezdődnie az 

első három szónak. Ezt kell oda-vissza-oda-vissza lejátszani a sikeres 

„azonosításhoz”. Példa: 

– Haonwellben hallottam, hogy Marratot kell keresnünk, ha jó 

pénzt szeretnénk látni egy északi bestiáért. 

– Már megmondtam mogorva barátomnak, hogy több állatot nem 

tudok ellátni. 

– Bizony bánná Belack, ha ezt hallaná. 

– Hát hozzák hátra. Most még utoljára kivételt tudok tenni. 

Szintén lényeges a kapcsolattartás (saját pszi kontakt) és 

ellátmány kérés menetének tisztázása. Azt is tisztázzák a karakterekkel, 

hogy egy esetleges fogságba esés vagy halál miatt a klán titka nem 

derülhet ki. Ezért indulás előtt valamilyen klánhoz illő lélekcsapda 

aktiválása is megtörténik, előkészületként vész esetére.  

Itt kezdődik a modul a JK-k számára. 

A modul nincs szigorú ciklusokra tagolva. Az elkövetkezőkben a 

különféle események, történések befolyásolják az eljövendőt. A 

Mesélőnek nincs más dolga, mint ezen események és fordulatok 

adagolásával sztoriban tartani a csapatot. A játék célja nagyon sokféle 

módon elérhető. Fontos, hogy a KM hagyja játszani a játékosokat, akik 

most a koncepció értelmében nem elszenvedő tárgyai, hanem tevékeny és 

meghatározó alanyai, tevőleges főszereplői lesznek az eseményeknek. 

Nagyon lényeges, hogy kellő mértékletességgel vezessünk be új szálakat. 

Azaz ne váljon követhetetlenné, csapongóvá a történet. Az egyetlen fixen 

tartandó mérföldkő a szenátusi követ megérkezése, amely teljesen 

független attól, épp mivel vannak elfoglalva a játékosok, mert a követ 

hajója befut, és a soron következő reggelen megkezdődik az öröklési 

procedúra. 

Az egyes fordulatoknak két fajtája van. A Köt(elező) és az 

Opc(ionális). Előbbieket minden mesélőnek javallott beleszőni a sztoriba, 

míg utóbbiak közül csak a dramaturgiailag oda illőt érdemes bemesélni. 

A 

Antiss 

Bemesélés 

Történetvezetés 

Marrat Arkin jelentése 

78. old. 

Marrat Arkin 

52. old. 

Utánpótlás otthonról 

25. old. 
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Nagyon fontos, hogy a KM a csapatára szabja a modult. 

Előfordulhat azonban olyan szituáció, amikor tanácstalanná válik a 

mesélő, a „Hogyan tovább?”-ot illetően. Ilyenkor, azaz a legvégső esetben 

használható az alábbi segédlet, amely tartalmaz minden ciklusra néhány 

opciót, tippet. Ezek közül választhatja ki a KM, hogy a csapatának – azok 

eddigi cselekedeteihez mérten –, melyik a legmegfelelőbb megoldás. 

Indulás 

Úgy érzed, hogy kell egy kis tesztüzem a csapatnak, hogy belelendüljön? 

A Bemelegítés gonoszságra jelenetet vedd elő. 

Az első út a bányától (térkaputól) a városig (Haddarennim). 

A karakterek az éj leple alatt villámgyorsan, és minden gond 

nélkül eljuthatnak a falmentes városba. 

Ömlik az infó.  

Megtalálják a helyi kémük otthonát, aki előbb tán nem is tudja, 

kik látogatták meg, majd ha nem hagyják aludni, akkor ontja magából az 

infót. Ezek közt legyen részigazság, tévedés és „Ezt ki kell deríteni” is. 

Bevezetés 

Fokoznád a hangulatot? 

Megérkezik a városőrség az elfogató paranccsal a kémért. Ne félj 

tőlük elvenni, hisz már így is sok infót kinyertek belőle.  

Irány a város.  

Valami céllal (pl. tuti nincs meg minden infó/eszköz) 

megindulnak a város felé, hisz nem kuksolhatnak végig itt. Nyúlj a 

pletykagenerátorért! Keltsd életre e pezsgő várost! 

Elmélyedés 

Beveszi magát a csapat kém házába, vagy máshova? 

A Gyöngykeresők titkon épp átkutatják azt. Vagy a helyi alvilág 

látogatóba érkezik épp oda. 

Jöhetne valami bonyodalom még, ami megzavarja az állóvizet? 

Válasz egy történetbe illő Fordulatot a modulból (pl. Az álca 

szerep visszanyal, A helyi rosszfiúk területén, Árulót fogtam) 

Előbb-utóbb megérkezik Equassel követe a jogarral, és másnap 

kezdődik a ceremónia!  

Megoldás 

Tanácstalan a csapat? 

A klánjuktól érkező információ (pszi üzenet) vagy egy utánuk 

küldött megfigyelő átlendítheti őket.  

Túl magabiztos a csapat?  

Egy váratlan és jól előkészített rajtaütés, vagy egy ideillő jelenet, 

fordulat (pl. A régi ellenség, Ősi átok - Bosszúálló) megzavarhatja őket.  

Lezárás  

Túl simán megy minden? 

Jöhet a Hang féle felkelés, vagy A missyr visszatér fordulat.  

Bukni látszik a dolog, vagy elfogyott a játékidő? 

Próbáld részsikerrel lezárni a történetet. Pl. a Hang féle lázadás 

elsöpri a játékosok felett most győzedelmeskedőket, ám ők maguk a 

jogarral, egy örökössel vagy néhány karddal sikeresen elmenekülhetnek. 

Ezzel megteremtve a lehetőségét az újrakezdésnek a „vihar” elülte után. 

Opcionális 

forgatókönyv 
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Jelenetek és fordulatok 

Indításának időpontja és helyszíne: a nyitó jelenet a bányában 

A csapat a szervezet varázstudóinak segítségével egy régi, 

használaton kívüli bányába érkezik meg, amely húsz mérföldre van a 

várostól. (Egy hátas állat még kivezethető a tárnákból, de szekér vagy 

kordé már nem fér el!) Hajnal előtt vagyunk négy órával. 

Bonyodalom, hogy a tárnában két tíz év alatti pásztorfiú húzta 

meg magát, akik látják az érkezőket, és megpróbálnak rejtve maradni. Ha 

a JK-k átkutatják a helyszínt, próbálják menekülőre fogni a dolgot. A 

bánya bejárata előtt egy birkanyáj várja a fiúkat. Javallott a csapatnak 

beállítottságához mérten kezelni a helyzetet, mert a szemtanúk komoly 

problémák forrásai lehetnek. Lásd Fény és Árnyék pontok. 

Indításának időpontja és helyszíne: első nap, a helyi összekötővel való 

kapcsolatfelvétel utáni reggelen 

Marrat Arkin, a játékosok szervezetének helyi ügynöke. 

Feltehetően – az aktuális információk kinyerése miatt – a csapat tagjai a 

megérkezést követően vele akarják majd felvenni a kapcsolatot. Erre 

egyébként az indulás előtt vezetőik fel is hívják a figyelmüket. Az 

érkezésüket követő nap hajnalán (5:00) a városőrség fehérbe öltözött 

talpasainak egy szakasza érkezik a házához, hogy elvigye őt a 

Börtöntoronyba. (Reméljük nem alvással, hanem informálódással töltik 

majd az éjszakát.) A letartóztatás okairól nem nyilatkoznak, nincs is arról 

tudomásuk. Az osztag érkezését két egymástól függetlenül kiküldött 

halacska (alacsony TSz-ű Gyöngykereső) kíséri titkon figyelemmel. A 

játékosok így az okokról nem tudhatnak semmit, ám vélhetően aggódnak 

majd. Rájuk van bízva, miképp kezelik a helyzetet. Konfrontálódnak, 

vagy meghúzzák magukat. 

Valójában az oszlop utasítására fognák el Marrat-ot a városőrök, 

mivel a neve képbe került, mint egy olyan külhoni arénamester, akinek 

köze lehet a missyr – bestia általi – halálához. Ennek azonban semmi 

alapja, és mivel nem törik meg, három nap múlva mindenképp elengedik. 

Csakhogy ezt a játékosok nem tudhatják előre! 

A lebukás és/vagy a benne rejlő információk okán a játékosok 

valószínűleg megpróbálják kiszabadítani. Szerencsére nem az Obszidián 

erődben, hanem a Börtöntoronyban tartják fogva, ahol az ítéletre váró 

hétköznapi gonosztevők többsége is senyved. Szóval ez egy nem túl nehéz 

feladat. További csavar viszont, hogy elfogását követően 

elővigyázatosságból Arkin egy hajtincsét magukhoz veszik a 

Gyöngykeresők emberei. Így a sikeres mentőakció – hacsak nem követi 

rövid időn belül a kém likvidálása – rajtaütések sorozatát indíthatja útjára. 

Kérdés, mikor és miképp jönnek rá az összefüggésre? 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A játékosok klánjának egyik renegátja bukkan fel a városban. 

Elképzelhető, hogy nem ismeri fel a játékosokat, ám a vérbosszút be kell 

teljesíteni. Csakhogy ez az alak nem véletlenül jutott el idáig. Érdemes 

óvatosnak lenni vele! Ráadásul, valamilyen formában épp érintett is lehet 

a játékosok folyó ügyeiben. 

Bemelegítés 

gonoszságra (Opc.) 

A mi kémünk 

(Köt.) 

Fény és árnyék 

24. old. 

Árulót fogtam 

(Opc.) 

Marrat Arkin 

52. old. 

Marrat információi 

25. old. 

Városőrök 

61. old. 

Gyöngykereső 
klántagok 
62. old. 

Börtöntorony 

67. old. 



 

22 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A Viadalok völgyének egyik különleges képességű és igen 

veszedelmes bestiája szabadon mászkál a városban! A helyiek, 

képességének hála (pl. láthatatlan, alakváltó, teleportáló, anyagtalan stb) 

képtelenek levadászni, ám valamilyen oknál fogva (önként, véletlen, 

kényszer) a játékosok „konfrontálódnak” vele. Továbbá lehet valaki, aki 

hálás lenne érte, ha egyben kapná vissza a „dögöt”. 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A város egyik fontos, illusztris és potens személyisége első látásra 

beleszeret a csapat egyik tagjába. Ennek folyományaként rendszeresen 

zaklatja szerelmével, törekszik arra, hogy kettesben maradjon vele. 

Ajándékokkal és ajánlatokkal ostromolja. 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A KM által választott egyik helyi (alvilági?) klán vagy céh 

érdekeltségi köreibe ütközik a játékos csapat jelenléte. Így amazok 

megkísérlik saját stílusukhoz illő módszerekkel eltávolítani az 

alkalmatlankodó karaktereket. Persze szegények elsőre még nincsenek 

tisztában az erőviszonyokkal, így meggondolatlanságokat követnek el. 

Kérdés, hogy a játékosok reakciójukban meddig mehetnek el a lebukásuk 

túlzott kockázata nélkül... 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

Amennyiben a JK-k egy érdekes és/vagy hangulatos álcával 

érkeznek a városba, a KM intézheti úgy, hogy ennek a tökéletességnek az 

árnyoldalaival is számolhassanak. Pl.: 

• Kereskedőként érkezzenek hozzájuk adószedők, vagy a 

konkurensek verőlegényei. 

• Mesterembereként a szaktudásukat igénybe venni kívánók 

hada. 

• Nemesi származás mímelésekor szolgálatra jelentkező ifjak, 

vagy báli meghívók. 

• Stb-stb. Minden a választott álcától, és annak tökéletességétől 

függ! 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és ott, ahol nem léphetnek 

azonnal 

A városban egy rivális vagy épp szövetséges fél oldalán feltűnik a 

JK-k egyik régi „ismerőse”. Valaki, akivel a korábbi időkben már 

komolyan meggyűlt a bajuk! Kölcsönösen felismerték egymást, ráadásul 

olyan a szituáció, hogy a régi sérelmek vérrel való lemosására sem a hely, 

sem az idő nem alkalmas. Ám valamiképp fel kell oldani ezt a 

patthelyzetet. Vajon hisz-e nekünk, és mi hiszünk-e neki, ha egyezségre is 

jutunk? Vállalható ezzel a lebukás kockázata?  

  

Az elszabadult 

bestia (Opc.) 

A feltüzelt ostoba 

(Opc.) 

A helyi rosszfiúk 

területén (Opc.) 

Az álca szerep 

visszanyal (Opc.) 

A régi ellenség 

(Opc.) 

Fénysikló 

63. old. 

Rendek, céhek és 
szervezetek 
31. old. 
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Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A modul eseményei kapcsán két ősi legenda is felszínre kerülhet. 

Az egyik és biztosan felbukkanó: egy átok. Bár mára ez már 

csupán legenda, ám a történelem már többször bizonyította, hogy az, aki 

hamis utódként kerül a város uralkodói székébe, nem éli meg 

uralkodásának első évfordulóját. Ez egy átok, melyet a legelső uralkodó 

bocsátott az utána következőkre. A halál számtalan formában elérheti a 

missyri pozíciót bitorló latrot. Ez az egykori varázskovács Myrelyass 

Had’daren öröksége. 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

A legendák máig is tartják magukat, hogy az alapítók idejében 

nem tizenkilenc, hanem húsz kyr pusztító érte el száz viszontagság után az 

akkori város falait. A kyr számmisztika szerint viszont ez rossz ómen lett 

volna a város jövőjére nézve. Ezért a legalacsonyabb rangban szolgáló 

pusztítóval, a Sab'dagron Syr nevű ifjú leánnyal, végeztek egykori 

fegyvertársai. Az elhunyt szelleme azonban visszatért a hullámsírból. 

Bosszúra szomjazó lelke családjának ősi kardjában lakozik. Így e romlott 

ereklye aktuális hordozója bosszúszomjas démonként kutatja a város 

kardnemeseinek utódjait, és ha bármelyikükkel is összefut, az sosem 

élheti túl a küzdelmet. Ám, hogy hol és kinél is van most ez az ereklye, 

azt homály fedi. A helyiek századok óta nem hallottak már felőle, viszont 

az is lehet, hogy a hordozója épp úton van errefelé. 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol és bármikor 

Marrat Arkin vállalkozása még a vártnál is sikeresebbnek 

bizonyul! A kedvenc bestiája a döntő kapujáig menetel. Arkin – ha a JK-k 

kimenekítik és most velük van – próbálja a csapat egy vagy több tagját 

arra rábírni, hogy tekintsék meg a küzdelmet. Ha a kedvenc kémük 

mégsincs jelen, de valamiért a JK-k intézik az ügyeit, akkor a korábbi 

idomárjai bíztatják őket ugyanerre. Esetleg valami politikai játszma során 

kerülhet képbe a dolog. A szál kiváló eszköz némi időhúzásra, ahol nem 

elég a bestiát irányítva (igen, akár átadhatjuk az egyik játékosnak) 

győzedelmeskedni, de szerencsés, ha meg is óvják a riválisok aljas 

mesterkedéseitől kedvencüket, vagy netán épp ők iktatják ki az ellenfelet 

a mesés vagyon és dicsőség megszerzésének érdekében. 

Indításának időpontja és helyszíne: bárhol a finálé megindításához 

Kyel papja, Revaldax Talman atya megérkezik. Ha a játékosok 

nem befolyásolják a dolgot, úgy csak egy imposztor, az Erioni Bajkeverők 

csapatának egyik bárdja helyettesíti. A soron következő napkeltével 

megkezdődik az utódlási ceremónia. Addig jól felfogott érdekükből a 

konzul katonái és az ifjú Had’daren emberei is vigyázzák lépteit. 

Az igazi Kyel-papot az Erioni Bajkeverők iktatták ki. A konzul 

információinak hála az éj leple alatt, egy varázsszőnyegen jutottak fel a 

hajójára. A Kyel-papot elrabolták/megölték, és a saját emberüket tették a 

helyére. Így ő, annak díszkíséretével együtt érkezett meg a Had’darennbe, 

kezében az ősi nemesi jogarral. (A jogar kyr neve kulcs-ot jelent. Talán ez 

a kulcs a műhelyhez?) 

Myrelyass Had’daren 

42. old. 

Ősi átok - 

Felvigyázó (Köt.) 

Ősi átok - 

Bosszúálló (Opc.) 

Irány az aréna 

(Opc.) 

A követ (Köt.) 

Revaldax Talman 

59. old. 

Sab’dagron Syr 

42. old. 

A kardokról 

15. old. 

Marrat Arkin 

52. old. 

Erioni Bajkeverők 

60. old. 
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Indításának időpontja és helyszíne: a finálé során, ha nem rontja a 

játékélményt 

A missyr halála csak jól megrendezett színjáték volt. Valójában 

sikerült kiiktatni a vadászat alkalmával rárontó alakváltót. Ám az 

uralkodó kíváncsi volt rá, hogy vajon ki mozgatja a háttérben a szálakat. 

Gyorsan döntött és belement a játékba. Ezért egy ismeretlen holttestével – 

esetleg egy varázsló által teremtett testtel – terelte el a figyelmet. A 

háttérből mindvégig követte az eseményeket. A ceremónia befejezése 

előtt azonban felbukkan, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, hisz nem 

tudja biztosan, ki is szándékozott az életére törni. Fontos, ha a játékosok 

átvizsgálják a felravatalozott missyr tetemét, ott előre döntenie kell a KM-

nek, hogy ezt a szálat be akarja-e majd hozni. Javaslom, ilyen esetben 

vesse el ennek a lehetőségét a további bonyodalmak elkerülése okán! 

Befejezés 

záró jelenet nagy valószínűség szerint az Ősök 

csarnokában fog zajlani. Tömény árulás és intrika! A 

pyarroni tanácsadók miatti „nemzeti öntudat” kártya 

kijátszása, az áltestvéröccs részéről. Melyre a konzul fölényeskedő és 

szenátusi főséget hangsúlyozó véleménye még egy lapáttal rátesz. Ezzel 

elintézve a kardnemesek támogatásának többségét az erioni bajkeverők 

imposztorának. Újabb (opcionális) fordulat lehet a Hang féle armageddon, 

melynek keretében a lázongó pórnép ezer fős tömege megkísérli 

meglincselni a ceremónián résztvevőket, esetleg rájuk “dönti” az egész 

városdombot. Hogy ebből mi és miképp valósul meg ténylegesen, az 

főképp a játékosok által véghezvitt cselekedetektől és a történet 

ütemezésétől függ. Fontos, hogy a játékot megelőzően ne legyen fix 

forgatókönyve a Mesélőnek, hanem a történet előrehaladtával válasszunk 

dramaturgiailag megfelelő kifutást az eseményeknek. Lehetőleg olyat, 

amely legalább köszönőviszonyban van a játékosok várakozásaival. 

Itt végződik a modul a JK-k számára!!! 

Tippek és feljegyzések a KM-nek 

lvben a játékosok önállóan képesek megélni a modulban. 

Fontos a mindenkori mesélőnek, hogy a szokottnál is 

kisebb presszionálás és terelgetés mellett hagyja játszani a 

játékosokat, hogy valóban ők döntsenek a JK-k sorsa felől. A 

dramaturgiailag megfelelően időzített fordulatokkal inkább a feszültséget, 

a történet feszességét próbáld fenntartani. Ezen keresztül tedd színessé, 

izgalmassá és egyedivé a játékot. 

Egyértelmű, hogy a játékosok modulon belüli „hatalma” nagyon 

nagy. Ezt a KM csupán addig tudja jól kezelni, amíg a játékosok 

nincsenek ennek tudatában. Ehhez egy „paráztatás”-nak nevezett 

önszabályzó mechanizmust, azaz egy pszichológiai trükköt javasol a 

modul. Rendszeres időközönként, mondjuk minden játékbeli nap végén a 

KM felteszi az alábbi kérdést a játékosok számára: „Játékos szemmel a ti 

megítélésetek szerint mennyire került előtérbe a karaktereitek  

A 

E 

A missyr visszatér 

(Opc.!!!) 

Treysiss Had’daren 

42. old. 

Fény és árnyék 

Ősök csarnoka leírás 

33. old. 

Ősök csarnoka 

69. old. 

Egyéb frakciók 

39. old. 

Örökösök 

34. old. 

Nemesi házak 

36. old. 
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Haddarennimben való eddigi ténykedése. Gondolok itt főképp arra, 

hogy… (és itt felsorolod a kisebb-nagyobb túlkapásaikat, ténykedésüket). 

Pontozzatok 1-től 10-ig, ahol az 1 a Semmit nem tudhatnak az itt 

létünkről, míg a 10, hogy Tuti lelepleződtünk.” Ezt követően egy lapra 

sejtelmes arckifejezést színlelve jegyezd fel az egyes játékosok által 

egyenként bemondott értékeket. Működés: 

• A csapat tisztában lesz azzal, hogy nem tehet meg büntetlenül 

akármit. 

• Amikor már mindenki magas számokat mond be, és Te is 

időszerűnek és alkalmasnak látod, jöhet a válaszcsapás a 

modul részéről. 

A klánjuknak érdeke, hogy a JK-k akciója sikerrel járjon. Éppen 

ezért ha bármire igényük van, küldik, amint tőlük telik. Ám azért vannak 

korlátaik. Pl. kérés után fél napig tart, míg a barlangba ér az utánpótlás. A 

mértékletesség végett vegyük úgy, hogy: 

• Napi szinten 100 Mp-nyi és 300 aranynak megfelelő forrás áll 

rendelkezésükre. Ha az egyszeri kérés ezt a korlátot túllépi, 

akkor naponként még 20%-al nő ez a limit, de ugye ilyenkor 

napokat kell várni arra, hogy a klán beszerezze a kért dolgot. 

Pl. egy Átváltoztatás botja 133 Mp-s tárgy. Az, ha ma 

„megrendelik”, akkor holnaputánra érkezik meg, mivel 

100Mp+20%+20% kell hozzá. 

• Embereket is kérhetnek, ám ezt a klán mindig kockázatosnak 

tartja a lebukásveszély miatt. Így naponta maximum 6 TSz-

nyi klánhű NJK-t rendelhetnek a játékosok szolgálatába. Azaz 

pl. 6 db 1. TSz-űt, vagy 1 db 2. és 1 db 4 TSz-űt, vagy 12 db 

0. TSz-űt. Fontos, hogy itt kizárólag a klán profiljának 

megfelelő kasztú (és fajú) NJK-k jöhetnek szóba. Minden 

ettől eltérő NJK TSz-je egyel magasabbnak számolandó, és jó 

eséllyel kevésbé lojális zsoldosként érkezik meg hozzájuk. 

FONTOS: Ha a bányákban lévő térkapus út „lebukik”, akkor – 

hacsak JK-k nem gondoskodtak alternatíváról –, legalább 3 napot várni 

kell az új utánpótlást biztosító útvonal „kiépítésére”. 

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a JK-k számára minden 

olyan információt megad, mely itt tartózkodása során a tudomására jutott. 

Ez azt jelenti, hogy az arénamesterként itt töltött két év során, mivel 

tudatosan erre készült, sok-sok embert ismert meg és sok-sok mindenről 

értesülhetett. Olykor azonban – főképp, hogy a JK-nak imponáljon – 

feltételezésekbe bocsátkozik, amelyek jó része legyen TÉVES! AZAZ NE 

HAGYJUK, HOGY JK-K FELTÉTLENÜL RÁ 

TÁMASZKODHASSANAK!!! Minden olyan dologban, ahol még sincs 

információja, jó eséllyel tud olyan személyt mondani, aki esetleg(!) a JK-

k segítségére lehet. Persze ez magában hordozza a lebukás veszélyét is. 

Amit biztosan tud: 

• általánosságok az örökösödésről 

• a lehetséges első körös örökösök személye 

• az egyes Kardnemesekről általánosságok 

• a város történelme és politikája 

• a két ősi „átok” létezése (Felvigyázó és Bosszúálló) 

Utánpótlás 

otthonról 

Marrat információi 

Marrat Arkin 

52. old. 
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• a helyi viadalokról mindent és mindig 

• a helyi alvilág helyzetét nagy vonalakban 

• második körös örökös közül csak egyet (Quessur Had’daren) 

• a Varázsló szigetének létezése (Myorass ottlétéről nem, csak a 

missyr oda tett látogatásairól tud.) 

Amit biztosan nem tud: 

• a konzul szerepe a történetben 

• Myorass problémája és megtalálhatósága 

• a Hang kiléte és terve 

• Railekh Nabaart titkos élete 

• Jiljan Assernis bűne (gyilkosság) 

• Lasheran Brachur titkos vágya 

• Dogan Rassaljys'Mechcass titkai 

• Hyrass’Cyrn ház eladósodottsága 

• a Gyöngykeresők meggyengülése 

• a követ (várható) érkezésének időpontja 

• a kardnemesi kardok (rejtek)helyei 

• az Obszidián erőd holléte 

Adott kardnemesi családról állítják (k10) 

(1) Új embereket keresnek vmi célra, feladatra. 

(2) Összefogott a(z) … kardnemessel/céhhel/szervezettel valamilyen cél 

miatt. 

(3) Titkos kapcsolatban állnak egy külső hatalommal (Pyarron, Equassel, 

Dzsadok). 

(4) A családfő rég nem mutatkozott. Esetleg fél, beteg vagy már nem is 

él?!? 

(5) Érdekszférájukban gondok adódtak, mivel valami történt. 

(6) Agron helyett egy titkos jelöltet támogatnak majd a szavazáson. 

(7) Agront támogatják, aki valamilyen további előjogokat biztosít majd a 

családnak. 

(8) Embereik véres leszámolást terveznek a … családhoz tartozókkal 

szemben. 

(9) A családtagok lázonganak a családfővel szemben. 

(10) Nyoma veszett a(z egyik) családi kardjuknak, és így nem 

választhatnak majd. 

Az uralkodóról és az utódlásról állítják (k10) 

(1) A missyr özvegyének apja sereget küld Armenből, hogy biztosítsa 

unokája uralkodását. 

(2) A missyr halála a fiának jött legjobban, hisz Agronnal megromlott a 

kettejük viszonya. 

(3) Az özvegy, vagy annak rejtélyes külhoni szeretője végzett a missyrrel. 

(4) A pyarroni diplomaták teljesen átveszik az irányítást a város vezetése 

felett. 

(5) Összesen 60 arany jutalmat tűztek ki az uralkodógyilkos bestia 

trófeájára. 

(6) Külhoniak halásznak a zavarosban az utódlási hercehurca körül. 

(7) Az Oszlop tisztában van vele, hogy a haláleset nem baleset volt. 

Esetleg közük volt hozzá? 

Pletyka generátor 

Nemesi házak 

36. old. 

Had’daren család 

42. old. 
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(8) A Myorass nevű lányát titkon elvette egy equasseli nemes, aki így 

missyr lehet. 

(9) Treysiss Had’daren valójában meg sem halt. Többen is látni vélték a 

napokban. 

(10) Equassel nem hajlandó visszaszolgáltatni a beiktatási jogart, így 

nincs utódlás. 

Egyéb általános eseményekről említik (k10) 

(1) Az egyik arénamester 100 aranyat kínált fel a missyrgyilkos bestia 

élve való elfogásáért. 

(2) A Tántorgó nevű halászhajó elsüllyedt a kikötő bejáratánál. 

(3) Dzsad szónokok érkeztek a városba, akik önkénteseket toboroznak a 

háborúba. 

(4) Az időjárás miatt (szárazság) páratlanul rossz lesz az idei olajbogyó 

termés. 

(5) Zúgolódnak a kisemberek a nemesi elnyomás miatt. 

(6) Az egyik neves arénamester esélyes bestiáját megmérgezték, most 

keresi az elkövetőt. 

(7) Különös halálesetek történtek a temető területén az elmúlt hetekben. 

(8) Mindenki csodájára jár a hamarosan elkészülő új, négy evezősoros 

hadigályának. 

(9) Fogadási tippek a soron következő viadalokra. 

(10) A város határain kívül több embernek, jellemzően magányos 

utazóknak veszett nyoma. 

 Szétszakad a csapat? 

Ez a legvalószínűbb probléma. Előfordulhat, hogy a csapat két 

vagy több részre szakad a rájuk váró teendők sokasága okán. Amíg csak 

két részre oszlanak, nincs gond, bár fontos, hogy akkor tényleg külön 

meséljen nekik a KM. A csapatot egyébként érdemes egyben tartani, 

melyre talán a legjobb eszköz a külső nyomás fenntartása – ha elhiteted 

velük, hogy itt ellenséges területen vannak, amellyel szemben az erőik 

koncentrálása a leghatékonyabb magatartás a siker szempontjából. 

Javasolt a Telepátia szigorú kezelése (Pszi-pontok, meditáció ideje). 

A karakterek szökni próbálnak a modulból? 

Szerencsére a karakteralkotás már megfelelő motivációs hátteret 

biztosít. Ám mivel ez a játék a csapat szórakozását hivatott biztosítani, ők 

pedig valamilyen megfontolásból mégsem akarják a sztorit vinni, hagyd 

meg nekik ezt a lehetőséget. A cél, hogy jól szórakozzanak. 

A karakterek „eltévelyednek”, leragadnak valaminél a játék során? 

Egy-egy jól időzített megbízói pszi (vagy egyéb) üzenet, mely a 

feladat aktuális helyzete felől kíváncsiskodik, visszaterelheti a csapatot a 

helyes mederbe. Végső esetben akár egy olyan „küldött” is bevethető, aki 

személyesen ellenőrzi a dolgok állását. Ez a klán jellegétől függően egy 

élőholt, egy elementál, egy vérszolga, egy famulus, vagy bármi más 

érdekes entitás is lehet. 

ELHALÁLOZIK az egyik karakter? 

Meghalt és vége. Amennyiben mégis indokolt, akkor a 

hátországból küldött egyik segítő NJK-t, esetleg egy utánpótlásként 

kiküldött újabb klántagot hozhat be új karakterként a játékos. 

Mi van ha … 
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Eleget alszanak a karakterek? 

Kérlek mesélő kövesd figyelemmel, hogy mennyit alszanak vagy 

esznek, tisztálkodnak stb. a karakterek. A modul történéseinek intenzitása 

várhatóan nemigen engedi meg az ilyen „luxus” elfoglaltságokat. A fenti 

dolgok elmaradásának következményeit, a végkimerültséget pedig 

élvezetesen le lehet majd mesélni! 

A csapat fejben nem képes megoldani a feladatot! Rutintalanok, 

elveszettek vagy kezdők? 

A mesélő a kém Marrat Arkin (leplezett) irányítása alatt 

levezényli a történetet a számukra. 

A csapat a koronázás utánra tervezi az akcióba lendülést? 

Meg kell velük értetni, hogy az aktuális jelölt (pl. Agron) teljes 

pyarroni befolyás alatt áll. Híre megy, hogy a koronázást követően egy 

pyarroni diplomatákból álló régenstanács gondjaira bízza a várost, ő maga 

pedig visszatér Pyarronba. Rá kell valamiképp a csapatot ébreszteni arra, 

hogy a koronázást követően elszalasztódik ez a lehetőség. 

Haddarennim 

kikötőváros a Gályák tengerének északnyugati 

szegletében található. Igen jelentős település, 

hozzávetőleg nyolcvanezer lakost számlál. A Hat Város 

szövetségének egyike Equassel, Quesserthol, Tilemaer, Immyn Hassyn és 

Armen mellett. Mivel a parti városok közül ez a legdélebbi, tekintélyes 

flottával rendelkezik, mondhatni ez a szövetség déli, tengeri kapuja. Már-

már hagyományosan rivalizál a szövetség vezetőjének tekintett Equassel-

lel. 

E dimbes-dombos térség már akkor is lakott hely lehetett, amikor 

a P.e. harmadik évezredben a kyr alapítói megérkeztek ide. A legendák 

szerint a kyr nemes, akire ma Had’daren-ként emlékeznek, tizenkilenc 

pusztító élén érkezett meg a tenger partjára. Utódjaiknak hatalma azóta is 

töretlen.   

A helyiek magas, aranybarna bőrű, hullámos és sötét hajú 

emberek. A férfiak nagy súlyt fektetnek a kidolgozott izomzatra, a nők a 

csábító, buja megjelenésre. A férfiak ágyékkötőt, felette térdig érő 

szoknyát hordanak, felsőtestüket – ha mellvértet nem öltenek – vagy 

szabadon hagyják, vagy csak a vállukon vetnek át egy gondosan 

összehajtogatott, hűvösebb időben köpönyegként szolgáló ruhadarabot. A 

nők elől-hátul mélyen kivágott, lenge ruhát, hosszú szoknyát viselnek, 

amit csípőjük és kebleik ívének kihangsúlyozása végett a derekuknál 

övvel húznak össze. Mondják, a délvidék asszonyai közül ők értenek a 

legjobban a férfiak nyelvén, ők ismerik legjobban a csábítás tudományát. 

Azt is beszélik, mindenre kaphatók. 

A helyi nemesség nyelve a Lyronais, ez a Hat Városban, szűk 

körben beszélt nyelv, amely az ókyr egy romlott dialektusára vezethető 

vissza. Páratlan jelenség, mert Yneven a kyr utódnyelvek Toronon kívül 

kihaltak. Toronban például „méltó nyelvként” ismerik el, és beszélőit 

külhoni mivoltuk ellenére sem taszítják rabszolgasorba felségterületükön.  

  

A 

Városleírás 

Haddarennim térkép 

66. old. 

Hat Város térkép 

65. old. 
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A város közigazgatásáért a missyri hivatal intézői felelnek. Rajtuk 

keresztül a missyr jelöli ki a város kulcsbeosztású tisztségviselőit, az 

egyháziakat leszámítva. A kardnemesek, szerzett előjogaik révén viszont 

rendre belefolynak a közigazgatás egyes szegmenseibe. 

A város hagyományosan több kerülettel is rendelkezik, ám ezek 

nem képeznek külön közigazgatási egységet.  

A város gazdasága, bár több lábon áll, mégis leginkább a 

kézműveseire támaszkodik ezen a téren. Számtalan szakma követőit 

megtaláljuk itt, úgy mint hajóácsok, vitorlakészítők, fazekasok, 

fegyverkovácsok, fémművesek, kőfaragók. Számtalan halászdinasztia rója 

a tenger habjait, illetve kiemelkedően sok olajbogyót termesztenek a város 

mögött magasodó dombság naposabb, északi lejtőin. Rengeteg kereskedő 

munkálkodik a település falain belül. A város messze földön híres az 

állatviadalairól, és ennek folyományaként az idomárjairól. Ezzel szemben 

a kontinens többi részén ismert ember-ember elleni viadalokat barbár 

dolognak tartják. A környező hegyek évezredeken át ontották magukból a 

különféle érceket, ám mára ezek már szinte kivétel nélkül kiürültek.  

A kardnemesek – szerzett előjogaiknak hála – a gazdasági élet 

szinte minden területén képviseltetve vannak.  

Több mint háromezer esztendővel ezelőtt az alapítók kyr isteneit 

felváltották az akkor futótűzként terjedő pyarroni vallás istencsaládjának 

tagjai. Főképpen Antoh kultusza dívik ma is. Ettől függetlenül itt-ott még 

megtalálhatóak a régi idők vallásának épített emlékei, illetve az azokból 

az időkből származtatott, mára babonává silányult, szokások, hiedelmek. 

Meg kell még említeni Domvik, illetve a dzsad istenségek híveit, 

akik apró szentélyeket tartanak fenn a város területén.  

Az egyház – köszönhetően a világi hatalom egységes 

ellenállásának – nem folyik bele a város irányításába. Az erre tett 

kísérletek, mivel a helyiek törekszenek a Pyarrontól (és minden más külső 

hatalomtól) való függetlenségük megőrzésére, eddig a napig jobbára 

kudarccal jártak. 

A helyiek jellemzően a tengerbe temetkeznek.  

Mondják, a szövetség határain belül nincs még egy hely, ahol 

kevésbé lenne nyugodt az egyszeri ember élete, mint ebben a városban. A 

nagy tömeggel bizony sok-sok nyerészkedő és erkölcsi korlátoktól mentes 

szerzet keveredik a város tornyai közé. Persze a helyiek a megmondhatói, 

hogy annyira nem vészes a helyzet. Az itt élőknek nem is az élete, sokkal 

inkább a megélhetése kerül veszélybe a hétköznapok során. A missyr 

fehérbe öltözött talpasai szüntelenül róják a város utcáit, ügyelnek a 

rendre, ám minden sötét sikátorban ők sem lehetnek jelen.  

Haddarennim egy erősen tagolt dombos vidéken terül el. Mivel a 

hajóépítés rengeteg fa nyersanyagot felemészt, itt főként kőből 

építkeznek. Az épületek egyes részei gyakran a sziklákba, sziklákból 

vannak kivájva. Főképp az ősi városrészekben jellemzőek a négy-öt 

szintes épületek, amelyek azonban jobbára alacsony belmagasságúak, 

szűkek, sötétek. A forróságot enyhítendő, a helyiek szinte minden épületet 

fehérre meszelnek. A tehetősebbek házainak lapos teteje teraszként 

szolgál, vagy gyakran erkélyekkel van ellátva.  

Közigazgatás 

Gazdaság 

Vallás 

Városőrség és 

közbiztonság 

Épületek és utak 

Városőrök 
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Azt, hogy hol lakik tehetős ember, már az otthonának 

megjelenése is jól elárulja. A tehetősek tulajdonában lévő épületeken 

faragott frízek, gyönyörűen megmunkált bronz ajtók, és rengeteg virágos 

növény burjánzik. 

A város utcái, főképp a központi területeken kifejezetten 

keskenyek, szűkek. Nem egy helyen fordul elő, főképp a meredélyekre 

épült részeken, hogy egymás mellett legfeljebb két ember tud menni 

rajtuk egyszerre. Mindig tekervényesek, követik a hely, a terep 

adottságait. Gyakoriak a meredek lépcsők, a zsákutcák, a kisebb gyalogos 

hidak. Lóval, pláne szekérrel csupán a völgyekben futó szélesebb utakon 

lehet közlekedni. 

A parti út, mely gyakorlatilag körülfutja a Gályák-tengerét, kiváló 

minőségű. A város határában futó szakasza egy jókora hasadék fölött, a 

helyiek által épített kőhídon ível át. Ez az a pont, ahol a város adószedői 

posztolnak. 

Ebben a városban nincsenek védelmi célt szolgáló városfalak, és 

nincsenek a városnak kapui sem! A történelem eddig azt igazolta, hogy a 

veszedelem jobbára a tenger felől érkezik. Ráadásul egy ennyire tagolt 

vidéken képtelenség is lenne falakat emelni. A várost, ha a szárazföld 

felől meg is ostromolnák, mivel szinte teljes egészében kőből épült, 

felgyújtani sem lehet. Ezzel szemben a zegzugos és keskeny utcák, az 

erődként funkcionáló nemesi épületek, komolyan megtizedelnék a 

gyalogos erőket. A lovasság és az íjászok számára a terep leküzdhetetlen 

akadályt jelent. 

Azért, hogy a helyiek mielőbb értesüljenek a közelgő 

veszedelemről, a környező magaslatokon több tucatnyi őrtornyot 

építettek. A legtávolabbi majd félszáz mérföldre van innen. Szóval sem a 

szárazföld, sem a tenger felől nem érkezhet nagyobb sereg ide 

észrevétlenül. 

A több ezer éves építkezések során számtalan alagutat fúrtak a 

környék szikláiba. Ezek közül nem egy csak a kiválasztott kevesek 

számára ismert, illetve gyakran kétes ügyletek helyszínéül szolgál. 

Jellemző az is, hogy az évszázadok folyamán egymásra épülő lakószintek 

idővel a felszín alá kerülnek. Ezek jobbára a szegényebb néprétegek 

számára továbbra is menedéket jelentenek. 

A városban egy időben közel tízezer külhoni is tartózkodhat. 

Természetesen ezek közül csak a legtehetősebbek engedhetik meg 

maguknak azt, hogy fogadókban szállásolják el magukat. Az árak, 

kiváltképp ünnepek idején, az egekbe szöknek. Az utazók többsége 

egyszerű, gyakran az utcaszint alatt található tömegszálláson húzza meg 

magát.  

A legismertebb és legnagyobb fogadóház a kikötő melletti 

Dagály. A legelőkelőbb a tehetős pyarroniak által kedvelt Fehér Páholy. 

Szót kell még ejtenünk a páratlan konyhájáról híres Hét Kemencés, illetve 

a nyugalmat garantáló shadoni Három Strázsa fogadókról. A 

legelvetemültebb címért olyanok küzdenek, mint a Vasmacska, az El 

Dzsiah vagy a Rozsdás Rákolló. 

  

Kapuk, falak, 

alagutak 

Fogadók 
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A városban elméletileg komoly szigorral súlyt le a törvény 

minden tilosban járóra. A gyakorlatban ez azért nincs így. Sokkalta több 

tett marad megtorlatlan, mint gondolnánk. Az apróbb kihágásokkal a 

helyiek nem is igazán foglalkoznak. Teszem fel, ha ideje engedi és a 

városi őrség elkap pl. egy enyveskezű suhancot, néhány kiadós pofonnal 

hazazavarja.  

A súlyosabb cselekedetek fölött, amennyiben mód van az 

igazságszolgáltatásra, sosem hunynak szemet. Ilyen esetekben olyan 

szigorú büntetéseket szabnak ki, mint a csonkítás vagy a kaloda. A 

legsúlyosabb ítélet során kőkolonccal a nyakában indul az elítélt a 

tengerfenék felé. Amennyiben azonban oly sötét a vétek, hogy még Antoh 

is kivetné magából a gonosztevőt, fellógatják a törvényszegőt. No nem a 

megszokott módon. Itt az elítélt két kezét és a bal lábát kötik össze a háta 

mögött, majd egy magas helyről fejjel lefelé lógatva kötik ki a jobb 

bokájánál fogva. Többségük órákon, olykor napokon át, szenved ordítva, 

mielőtt a kárpiton túlra távozik. Innen a jól ismert mondás: „Hátra kötöm 

a sarkadat!”, melyekkel az anyák riogatják tilosba tévedt csemetéiket. 

Az idegenek számára a vendégjogként ismert hagyomány lehet a 

legkülönösebb. A városon belül, saját házában mindenki egyszemélyben 

képviseli a törvényt. Minden helyi úr a saját otthonában. Ez azt jelenti, 

hogy elvben másokkal szinte bárki bármit megtehet saját házának falain 

belül, azzal nem kell senki felé elszámolnia. Akkor, amikor valaki mást 

vendégül lát a házában, hivatalosan is lemond erről az előjogról. A 

külhoniak számára ez tűnhet kisé túlzott udvariaskodásnak, 

hagyománytiszteletnek. Ezt a régi szokásjogot tompítja, hogy a 

mindenkori missyr a város egészére saját otthonaként tekint, ezzel 

nagyban gyakorolja a fent említett jogokat. 

Bár itt minden pyarroni istenség követőit megtalálhatjuk, mégis 

együttes számuk sem közelítheti meg az Antohhoz imádkozók tömegét. 

Ennek folyományaként a tengerek úrnőjének követői, Antoh papjai bírnak 

a legnagyobb számú vallási renddel a településen. Hatalmas úszó 

„erődjük” a középső öbölben horgonyzó, egykor szebb napokat látott, 

tucatnyi tengerjáróból tevődik össze, melyeket egykor gazdáik a rendnek 

adományoztak. Rajtuk közel száz pap és templomszolga éli 

mindennapjait. Nappali dagály idején innen mutatják be szertartásaikat a 

parton álló hívekkel egyetemben.  

A Gyöngykeresők fejvadászklán egyik oszlopa, alrendje az 

Obszidián oszlop. Tagjai az árnyak, melyek az ellenség nyomában 

osonnak, kikémlelik, megtévesztik őket. Ha kell, ügyelnek rájuk, legyenek 

akár a szövetség területén, vagy azon kívül. A Hat Város szövetségének 

kyr gyökerekre visszatekintő fejvadászklánja. Alapítása a legendák szerint 

a Kie-Lyron szövetséghez, és egy Mosoly néven ismert fejvadászhoz, Yle 

Cyrrashoz kötődik. Állítólag ő és öt fia voltak az első gyöngykeresők. A 

klán a kyr számmisztika szerint öt területre oszlik, mely mind egy-egy 

tevékenységi kört jelöl. Ezeket a részeket oszlopoknak nevezik, és egy-

egy drágakővel jelölik. Az Obszidián oszlopba a kémek, a Rubin oszlopba 

a támadó fejvadászok, a Gyémánt oszlopba a búvárok, a Smaragd 

oszlopba a testőrök, míg a Borostyán oszlopba az orgyilkosok tartoznak. 

Az oszlopok élén a Szobroknak nevezett elöljárók állnak. Rangban utánuk  
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a mesterek, majd a halászok következnek, az újoncokat halacskák névvel 

illetik. A klán központja a titkos Jádeterem (mely minden bizonnyal 

Equasselben áll), itt hangolják össze az oszlopok tevékenységét. Ezt a 

feladatot a jádeőrök végzik. Klánházaik minden nagyobb városban 

megtalálhatók, ezeket fekete zászló díszíti öt gyönggyel; ide térhet be az, 

akinek szüksége van rájuk. Emellett minden oszlop rendelkezik egy 

oszloperőddel is, a Hat Város jelentős városaiban. Számos mágikus, 

különleges mechanikus tárgyat alkalmaznak, és nagy a mágikus 

támogatottságuk is. A Hat Város, és a szövetség révén Pyarron támaszai, 

az Inkvizíció egyik öklei, a Gályák-tengerének partvidékén jelenlévő 

intrikák és gyilkosságok egyik főszereplői.  

Az Árnyékfestők tolvajklán nevét a rododa színdarabok 

tizenhárom hagyományos szerepének egyikéről, Morgena 

szolgálólányáról kapta. A dolog nem véletlen, hiszen a tagság ma is az 

istennőt tekinti patrónusának. A klán legalább több száz éve él, de 

manapság már egyáltalán nem virágzik. A dekadens nézeteik miatt, illetve 

mert kizárólag kellően intellektuális tagokat fogadnak maguk közé, a 

tagságuk néhány tucatnyi csupán. Az a hír járja, hogy az érdemesebbjeik 

misztikus kapcsolatban vannak az árnyékokkal. Elsősorban besurranó 

tolvajok, akik kizárólag éjszaka űzik mesterségüket. Nappal jobbára 

tisztességes életet élő emberek, akik sem más fajok egyedeit, sem a kirívó 

rassz jegyekkel bíró embereket nem fogadnak be maguk közé. Ők 

önmagukra és munkásságukra inkább vallási felekezetként tekintenek. 

A Cariac fia tolvajklán a Hat Város Szövetségének legendás 

tolvajvezére az Ezerarcú Alonssi Cariac után nevezte el magát. Neves 

mentoruk számos helyi mese és kocsmai történet hőse, kinek 

kézügyességéről és átváltozó képességéről legendákat zengnek. Helyi 

utódai inkább védelmi pénz szedéséből, és rablásból tartják fenn magukat. 

Kevésbé szervezett, de jelentősen több tagot számlál, mint az általuk 

gyűlölt Árnyékfestők és Holdvarázslók együttvéve.  

A Holdvarázslók tolvajklánja alig négy emberöltővel ezelőtt 

bukkantak fel a város utcáin. Szinte teljes bizonyossággal állítható, hogy 

az azonos nevű ibarai tolvajklánhoz köthetőek ők is. Rengeteg utcakölyök 

van a talpasaik közt. Jobbára zsebmetszésből, csalásokból, 

szerencsejátékokból és lopásból tartják fenn magukat.   

Az Arénamesterek a külvilág gladiátoriskoláinak helyi 

megfelelői, akik egy konkrét személy irányítása, neve alatt végzik 

munkájukat. Ez lényegében abban áll, hogy vadászaik és idomárjaik 

segítségével megkísérelnek minél több, a végső győzelemre is alkalmas 

állatot befogni és felkészíteni az elkövetkezendő küzdelmekre. Az állat-

állat elleni viadaloknak komoly hagyományai vannak a településen. Az 

egyes évszakok (meleg, esős, hideg) utolsó heteiben tartják azokat a 

küzdelmeket, melyre messzi földről is érkeznek nézők és „versenyzők”. 

Azt, hogy mely lény milyen kategóriába soroltatik, kivel vagy inkább 

mivel mérheti össze vérszomját, komoly szabályok határozzák meg. Az 

arénák mindenesetre mindig tömve vannak, és hatalmas összegek 

cserélnek gazdát ezekben a napokban. 

  

Hasszir Miszib 

54. old. 
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Az Amarro család a szó szoros értelmében egy 

boszorkánymesteri família. Rossz nyelvek szerint Gorvikból érkeztek pár 

száz esztendővel ezelőtt. Az, hogy mára mégis köztiszteletnek 

örvendenek, szintén a helyi állatviadaloknak köszönhető. Történetesen e 

népes család tagjai felelnek a viadalok biztonságos és korrekt 

lebonyolításáért. Varázserejüknek hála, és mert mindig együtt dolgoznak, 

a legvérszomjasabb bestiákat is képesek kordában tartani. Különös 

ismertetőjegye e népes családnak, melyben a nők is épp olyan 

beavatottak, mint a férfiak, hogy mindegyikük szeplős, vörös hajú figura. 

Csupán a missyr felügyeli ténykedésüket.  

A még felsorolás szinten megemlítendő, foglalkozáson alapuló 

főbb céhek: Vízhordók, Matrózok, Hajóácsok, Vitorlakészítők, 

Kőfaragók, Alkímisták, Mészégetők, Temettetők stb céhe. Gyakorlatilag 

minden a városban jellemző foglalkozás céhekbe tömörül. E céheknek két 

fajtája ismert. A nemesi és a szabad céhek. Előbbiek a kardnemesek 

egyikének felügyelete alatt állnak, míg utóbbiak kizárólag a missyr felé 

tartoznak elszámolással. Jellemzően minden céh arra törekszik, hogy ez 

utóbbi osztályba tartozzék.  

 Közel egy mérföld hosszúságú, feltehetően természetes eredetű, 

15-30 láb mély hasadék a város közepén, melynek legmélyebb pontja a 

tenger szintje alá esik. Erősen beépített terület, amely fölött féltucat 

függőhíd visz át. Az oldalában is mélyen bevezető, eltérő méretű járatok 

találhatóak, számtalan funkcióval. Három nagyobb és közel féltucat 

kisebb aréna található benne. A legnagyobb központi aréna ötezer fő 

befogadására képes, és szinte minden arénamesteri ház is itt található.  

 A Gyöngykeresők fejvadászklánjának klánháza bárki által 

fellelhető és látogatható a város kikötője mellett. Ám mint a klán másik 

négy oszlopának a többi városban, úgy az itteni Obszidián oszlopnak is 

van egy titkos erődje. Ennek az oszloperődnek a fő bejárata a Viadalok 

völgyének keleti feléből, a Missyr terének sarkából nyílik. Maga az épület 

a központi városhegy alá vájt titkos járatokban található. Ez a játék során 

a kalandozók számára nem derülhet ki, de itt van az áhított 

varázskovácsműhely! (Ez lesz a fő oka annak, hogy játékosok klánja 

végül talán majd nem is kezdheti meg a holdlunír gyártását.) 

 Egy nyitott, kyr mintára épült, impozáns oszlopcsarnok a 

városdomb tetején. Az elhunyt missyr teste – hogy szelleme őrködhessen 

alattvalói felett – is itt van felravatalozva, hiszen a hagyományok 

értelmében csupán az utód beavatását követően gyújtják meg a halotti 

máglyát, hogy a hamvakat a tenger felett kavargó szél szertehordja az 

elhunyt ősi birtokai felett. A missyr halotti mágia által védett holttestét 

tucatnyi őr vigyázza. 

 A sziget a várostól negyed napnyi hajóútra található délkeleti 

irányban. Rajta egy mára már romos őrtorony is található. A most elhunyt 

uralkodó bocsátotta a dorani magiszter, Azel Timon rendelkezésére. A 

varázsló felügyelete alatt itt él az uralkodó lánya, Myorass Had’daren. 

Kettőjükön, és egy vén cseléden kívül más nem lakik a szigeten. Egy nem 

túl nagy méretű nyári lak található ezen az aprócska szigeten. Szépen 

gondozott kertek, és sok apró és közepes méretű állat jellemzi a helyet.   
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Leírások 

 Az elsőszülött fiú (első körös örökös) 

Agron Had’daren. Húszas évei elején járó ifjú, aki Pyarronban 

kapott lovagi kiképzést. Nincs még egy éve, hogy visszatért délről. A 

közelmúltban több – morális alapokon nyugvó – összetűzése volt apjával. 

A fiú egy idealista, de mentes minden hátsó szándéktól. A becsület és 

erkölcsiség mintapéldánya. Erősen munkál benne a kötelességtudat, bár a 

rá nehezedő súlyt csak látszólag viseli könnyedén. Tanácsadóinak hála 

Pyarronhoz hű. Antoh helyi főpapja támogatja tanácsaival. Sőt, apja 

halála után egy magas rangú Dreina-papnő diplomata is a városba érkezett 

kíséretével, hogy segítse (helyes irányba terelje) tanácsaival. A városlakók 

számára ő az elsőszámú örökös.   

A mostoha és a másodszülött fiú (első körös örökös) 

  Az elhunyt missyr második felesége Doras Lora Had’daren. 

Armen városából került ide. Az ott uralkodó apjának harmadszülött 

leánya. Tisztán politikai házasság volt az övék, mely hét esztendővel 

ezelőtt köttetett, az özvegy Had’darennel. A missyrrel közös gyermeke 

Wen Had’daren, aki a kötelezően elhált nászéjszakán fogant. Az elhunyt 

Treysiss és új felesége között sosem volt szoros kapcsolat. Olyannyira, 

hogy az ifjú ara – úgy hitte titkon – a nálánál fiatalabb udvari bárddal, 

Rounn Loandar tart fenn intim viszonyt. 

  Férjének halála után, ismervén a helyi „hagyományokat”, a nő 

retteg attól, hogy az ő vagy gyermeke élete is veszélybe kerülhet. Már 

üzent is apjának, hogy menekítse ki őket innen. Próbál minden lehetséges 

közszereplést elhárítani, illetve minden megkeresést elkerülni. Gyermekét 

próbálja elrejteni a külvilág elől, nehogy ők ketten a hatalmi harcok 

áldozataivá váljanak. 

A leány (első körös örökös) 

Myorass Had’daren. E különleges leányzó fogyatékosan született. 

Nem kommunikált a külvilággal, mondhatjuk: az autizmus jeleit hordta 

magán. Születéskor halt meg édesanyja, azaz Treysiss első felesége Jara 

Syd Had’daren. A missyr ezt roppant nehezen dolgozta fel. A cseperedő 

kislány külsőleg nagyon hasonlított az édesanyjára. Az uralkodó 

vagyonokat költött arra, hogy megpróbálja az örökletes kórból 

kigyógyíttatni a lányát. Ez látszólag sikerrel is járt, ám végül majdnem 

tragédiába fulladt, amikor egy mágikus procedúra során egy asztráldémon 

költözött a lány testébe. A „démon” történetesen korrigálja a lány sérült 

asztráltestének hibáit, ám természeténél fogva a Vörös hold ciklusával 

képes befolyását kiterjeszteni a lányra, és rajta keresztül az asztrál síkra. A 

hold – bár nappal ez nem látszik – a késő délelőtti órákban kel fel, és egy 

órával éjfél után nyugszik le. Ez az időszak az, amikor a „démon” képes 

önerejéből átvenni az irányítást. A másik szempont pedig a hold fázisa. 

Az egyik véglet a telihold, amikor csekély a démon ereje. Ellenben fogyó 

holdnál hatalmas erőknek parancsol. (Elviekben a modul 6. napja az, 

amikor teljes holdfogyatkozás van!) Minderre hatással van még a lány 

érzelmi állapota, hisz nagyon erős érzelmi behatás esetén az asztráldémon 

a felszínre törhet, és ilyenkor fékezhetetlen tombolás lesz rajta úrrá, amely 

zabolázatlan erőket zúdít az asztrálsíkra. A missyr a fenti incidens után 

egy idős, dorani asztrálmágust kért fel segítőnek. Ő ki tudta volna űzni a  

Örökösök 
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 „démont” a lány testéből, de az apa ezt nem hagyta jóvá, hiszen a lány 

tudata akkor ismét visszasüllyed a homályba. Így hát egy szigetet 

adományozott a magiszternek, aki Myorassal együtt ott él önkéntes 

száműzetésben a mai napig. Az apa pedig – halála napjáig – rendszeresen 

látogatta is gyermekét. 

A lány még nem tud szeretett édesapja haláláról. És nagyon 

veszélyes lenne, ha erről értesülne, mert az érzelmi behatástól az 

asztráldémon – saját síkján – őrült tombolásba kezdene). Az ő 

felvonultatása az utódlási ceremónián elengedhetetlen, ha valaki rajta 

keresztül szeretne jogot formálni a trónra, ellenben garancia egy 

gigantikus asztrális tornádóra a felravatalozott apa miatt.   

Az elveszett fivér (első körös örökös) 

Lyaniss Had’daren, aki eltűnt három évtizeddel ezelőtt. Hogy a 

valódi él-e vagy sem, felbukkan-e vagy sem, az a mindenkori KM 

döntése. Szóval legyen az, ami a történet dramaturgiáját leginkább 

szolgálja. Ellenben a konzul és az Erioni Bajkeverők az ő szerepében 

tesznek majd kísérletet a hatalomátvételre.   

Második körös örökösök 

Elviekben előfordulhat, hogy a történet végére a JK-k 

tevékenykedései folytán a második körös örökösök is potenciális jelöltek 

közé lépnek elő. Akár Pyarron, akár a játékosok klánjának támogatásával. 

Bár elvben jópár ilyen személy előfordulhat, mégis a legvalószínűbb 

jelöltek: 

• Quessur Had’daren – az elhunyt missyr apjának öccse. 

Lényegében egy szenilis matuzsálem, aki a palotában él. 

Korából és szellemi készségeiből adódóan könnyen 

irányítható, kiváló báb. 

• Praedax Tyr – az elhunyt missyr első feleségének bátyja. 

Egy semmirekellő szélhámos, aki az egyik fogadóban, 

hitelből múlatja idejét. Pont azzal a szándékkal érkezett nagy 

sietve Haddarennimbe, hogy hátha valamit tud majd profitálni 

egykori sógora váratlan halálából. 

• Tago Sharragg – az elhunyt missyr özvegyének apja. A 

Szövetség szomszédos városának Armennek uralkodója. Az ő 

felbukkanására van a legkisebb esély, de ha jön, akkor 

lehetséges, hogy egy szárazföldi sereg is érkezik vele. Az, 

hogy a kislányát féltő apa, vagy a hódító nagyúr lesz-e a 

szerepe a történetben, a KM döntésén áll. 

• Oberiak Sharragg – az elhunyt missyr özvegyének öccse. 

Önhitt, meggondolatlan, kalandvágyó, őnmagát kissé 

túlértékelő fiatalember. Hajója épp a város közelében járt, 

amikor hírt kapott a missyr haláláról. Célja bármi lehet. Tán a 

kedvenc nővérét jött „kimenekíteni”, tán bizonyítani akar a 

családjának, hogy ő lesz Haddarennim soron következő 

missyre?    
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Assernis-ház (kardnemes) 

Családfő: Jiljan Assernis (a Kapitány) 

Kardok száma: 1 

Kardok helye: A családi fegyverét sosem adja ki a kezéből, magánál tartja, 

az pedig (egyfajta Hatodik érzékként) mindig előre jelzi számára az őt 

fenyegető veszélyt. 

Haderő: Hat darab tökéletesen felszerelt, két illetve három evezősoros 

hadigályával rendelkezik. Ezek legénysége legalább 500 fő. 

Központ: A flottájának zászlóshajója a Calowyn. Ő maga is többnyire itt 

tölti idejét, és csak határozott céllal száll partra. 

Gazda(g)ság: A család tizenegy halászhajóval rendelkezik. Másfelől a 

város körüli vizeken náluk váltható meg a halászati jog.  

Célok: Két fia, és egy négy éves lánya van. A történet során – főképp 

lelkiismereti okokból – szeretné elérni, hogy a lányát jegyezze el a Ynchi-

ház örököse, Akran. 

Gyenge pont: Négy évvel ezelőtt a Ynchi-ház akkori vezetője Hakyr és 

Jijan Assernis felesége viszonyt kezdett egymással. A kapitány ezt 

megtudván, a titkos légyottról hazafelé tartó csábítót párbajra hívta ki, 

ahol fegyvervesztés okán alul maradt az összecsapásban. Felindultságában 

a távozó Hakyr Ynchi-t így hátulról leszúrta, majd elmenekült. Az 

összecsapásnak nem voltak tanúi, a dologról egyedül Jiljan feleségének, 

Eklarissinek van sejtése. Az üggyel könnyen zsarolható. 

Brachur Ház (kardnemes) 

Családfő: Lasheran Brachur (a Földműves) 

Kardok száma: 1 

Kardok helye: A várostól északnyugatra található Türkiz-mocsárban lévő 

rejtekhelyen. 

Haderő: Alig 200 környékbeli jobbágy, továbbá majdnem 100 jól képzett 

udvari ork harcos. 

Központ: A család város melletti majorsága. 

Gazda(g)ság: Földjein olajbogyót termeszt, és birtokolja a város egyetlen 

présházát, melynek létesítéséhez kizárólagos jogot kapott a missyrtől. 

Célok: Konfliktuskerülő férfiú, akinek előjogai megtartásán túl nincs más 

célja. Ezt, azaz a változatlanságot és nyugalmat tartja egyedüliként szem 

előtt a választása során. 

Gyenge pont: Első körös örököse nincs. Egy semmirekellő unokaöccse 

fogja tovább vinni a kardját. Emiatt aggódik csak. Senkinek sem meri 

bevallani, de van egy olyan udvari ork tanítványa, akit sokkal szívesebben 

látna a család élén. Ehhez – mármint a vérség nélküli örökléshez – a 

missyr hozzájárulás szükséges. Ha ezt a vágyát valaki felismerteti vele, és 

ígéretet tesz az udvari ork jogos örökösként a kódexbe való felvételére, 

akkor azt fogja támogatni. 

Cyrn’ Hyrass-ház (kardnemes) 

Családfő: Cyr Cyrn’Hyrass (az Ifjú) 

Kardok száma: 2 

Kardok helye: A család bankházának erős mágikus és fizikai védelemmel 

bíró kincstárában az egyik kard. A másik pedig, melyet letétként 

helyeztek el Equassel egyik dzsad bankházában, épp egy sebes 

tengerjárón van úton idefelé, és nem tudni, időben érkezik-e. 

Nemesi házak 
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Haderő: 200 íjász és 100 fegyveres. 

Központ: Egy előkelő palota a városhegyen. 

Gazda(g)ság: Kizárólag a család foglalkozik pénzváltással, illetve a 

városban található egyetlen bankház is az övék. 

Célok: Céljuk, hogy a város aktív részt vállaljon az Ibarában folyó hadi 

cselekményekből. A háború mindig jó üzlet, főleg annak, aki a pénzt adja 

hozzá, még ha az nem is a sajátja. Ha pedig egy-két ottani város bankháza 

is elpusztul, talán vissza sem kell fizetni a hiteleket, vagy legalábbis az 

onnan szerzett javakból kifizethetik a tartozásaikat. 

Gyenge pont: Kincstáruk kong az ürességtől. Ők is kemény függésben 

vannak az északi dzsad bankházaktól. Ha ez kiderülne, az a ház gazdasági 

összeomlásához vezetne. Ezt a család – és előbb-utóbb a heves 

vérmérsékletű ifjú is – mindenképp szeretné elkerülni. 

Dran’Anradd’Delyath-ház (kardnemes) 

Családfő: Pirna Dran'Anradd'Delyath (a Dáma) 

Kardok száma: 3 

Kardok helye: Egy mechanikus és mágikus csapdákkal ellátott titkos 

kamrában, amelynek bejárata a ház központi épületének jól őrzött 

részéből nyílik. 

Haderő: 400 matróz a kereskedőhajóikról, és 200 fegyveres. 

Központ: Több jelentős ingatlannal is bír a család a városon belül, ám a 

legjelentősebb a kikötőöbölben található palotájuk. 

Gazda(g)ság: Kereskedőhajói – egyedüliként – vámmentességet élveznek 

a város kikötőjében. Ezzel, ha olyan az áru, olykor még vissza is élnek. 

Másfelől a hajóépítők céhét is ők irányítják, mellyel a nyers faanyag 

kizárólagos beszállítóivá is váltak.  

Célok: Fő a változatlanság, de ha tovább lehetne terjeszkedni, az ellen 

nincs kifogás. 

Gyenge pont: A családfő a város legjobb politikusa, így még ha valaki 

fényt is derít a család piszkos üzleteire, azzal sem lehet ténylegesen 

sarokba szorítani. A nő egy nagy küzdő, akinél a finom módszerek, a 

zsarolások, a fenyegetések nem érhetik el a céljukat. 

Nabaart-ház (kardnemes) 

Családfő: Railekh Nabaart (a Dörzsölt) 

Kardok száma: 1 

Kardok helye: Családi öröksége egy mágikus erszény, mely a 

mélytarisznya elvén működik, és otthonának egy ajtóval nem rendelkező 

titkos kamrájába nyílik. A kardot is ott tartja. 

Haderő: 100 fő, részben alvilági készségekkel is bíró fegyveres. 

Központ: Legalább három kisebb-nagyobb házat tart fenn a család 

városszerte. Ezek közül a legismertebb a család által üzemeltetett Dagály 

fogadóval szomszédos épület.  

Gazda(g)ság: A Nabaart-ház tett szert a városi fogadók és ivók 

adóztatásának jogára, mellyel kíméletlenül él is! Nem véletlen, hogy a 

helyi fogadósok egy emberként gyűlölik a Nabaart családot, és ahol csak 

tehetik, ott rágalmazzák, szapulják őket. 

Célok: Railekh szeretné elérni, hogy az Obszidián oszlop, és így a 

szövetség jelentései hozzá is elérjenek. Épp ezért a missyri cím minden 

várományosának felajánlkozik, mint tanácsadó. Régóta dédelgetett terve,  
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hogy idővel a következő missyr kémfőnökévé váljon. Ez sokat lendítene a 

tolvajcéhének státuszán.   

Gyenge pont: A három helyi tolvajklán egyikének vezetője ő. Ha erre 

bárki bizonyítékkal tud szolgálni, az ügyes taktikával sakkban tarthatja 

Railekhet, aki egyébként majd mindent megtesz a zsaroló 

elhallgattatásáért. (Azt, hogy melyik ez a tolvajklán, a KM határozza meg.) 

Rassaljys’Mechcass-ház (kardnemes) 

Családfő: Dogan Rassaljys'Mechcass (az Öreg) 

Kardok száma: 2 

Kardok helye: Mindkét kardot egy különleges ládában tartják, és 

mindenhová abban is szállítják. A láda színültig van vérrel, és kizárólag 

Dogan, illetve vér szerinti leszármazottai nyúlhatnak bele büntetlenül. A 

mágiát egy Tharr-pap tartja működésben. 

Haderő: 150 könnyű, és ugyanennyi nehéz fegyveres katona, akik közül 

az elöljárók előszeretettel mérgezik fegyvereiket. 

Központ: A család egy kisebb, de jól védhető erődben fészkel a város 

egyik magaslatán. 

Gazda(g)ság: Kizárólag a ház kereskedhet a városban rabszolgákkal. 

Hivatalosan – mivel az államközösségen belül az ilyesmit rossz szemmel 

nézik – persze ezek olyan emberek, akik pénzért több éves szolgálatot 

vállalnak egy-egy helyen. Ám az életük és életvitelük nem sokban 

különbözik a rabszolgákétól. Hadigályákon kiváltképp jól szolgálnak. A 

délvidéken Sikoltók néven ismert emberkereskedelemmel foglalkozó 

titkos szervezet egyik vezetője a család mindenkori első embere. 

Célok: Szeretné elérni, hogy a helyi alkimistákat és gyógyítókat tömörítő 

szabad céh ezentúl a családja felügyelete alá tartozzon. 

Gyenge pont: Amennyiben egy jelölt ígéretet tenne arra, hogy egy Tharr-

szentély épülhet a városban, Dogan azt mindenképpen támogatná. 

Másfelől ha kiderülne, hogy közük van a Sikoltókhoz és/vagy 

emberáldozatokat is tartottak a várostól távol eső helyeken, az sem vetne 

túl jó fényt rá. Az inkvizíciót ez utóbbi például biztosan érdekelné. 

Ynchi-ház (kardnemes) 

Családfő: Yara Ynchi, fia, Akran jogán (az Özvegy) 

Kardok száma: 1 

Kardok helye: A város Gilron-szentélyében egy rejtekhelyen elzárva. 

Haderő: Kb. 150 fős, kiváló felszereléssel ellátott katona. 

Központ: A Műhelyek háza nevű családi épület két felső szintje. 

Gazda(g)ság: A városba érc és szén kizárólag a Ynchi-ház közvetítőin 

keresztül kerülhet. Továbbá a házhoz tartozó mesteremberek munkáik 

kapcsán nem adóztathatóak. 

Célok: Faanyaggal kizárólag Pirna Dran'Anradd'Delyath-háza kereskedhet 

a városban. Ez a Ynchi-ház kézműveseit erősen korlátozza. Külön 

sérelmezik, hogy nincs eldöntve a faszén besorolása, amire mindkét 

család jogot formál. Célja, hogy fiára erős házat hagyományozzon. 

Gyenge pont: Ha valaki megfizet a férje gyilkosának, azt ő mindenképp 

támogatni fogja. Egyébként a gyilkosság mögött – tévesen – a 

Rassaljys'Mechcass-házat sejti, mivel ők mindig is ágáltak a régi vallás 

feladása ellen, melyben egyébként a Ynchi-ház korábban, és most is élen 

jár. 
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A szenátus konzulja (pók a háló közepén) 

Artemius Adex a konzul. Eltitkolt lánya Haria, aki jól képzett 

boszorkány. Előbbinek van egy felesége, és két semmirekellő fia is, ám ők 

egyáltalán nem fontosak a számára. Ő a városban a szenátus – 

pontosabban Equassel – képviselője, és a szövetségi haderő (csupán pár 

hajó) helyi parancsnoka. Sokkal inkább politikus, semmint katona. Célul 

tűzte ki a már korábban ismertetett tervének megvalósítását. Az indokai a 

pénznél jóval összetettebbek. Már tudatták vele, hogy hamarosan 

leváltják. Ám a missyrnél ott vannak a bizonyítékok (tanú) a kalózokkal 

való összejátszásról, amelyek miatt sosem élhetne békében. Ahhoz, hogy 

azokat megszerezze (eltüntesse) az „ő emberét” kell hatalomra juttatni. 

Miután ez megtörténik, az Erioni Bajkeverők meglépnek a pénz 

kétharmadával. Biztos benne, hogy a Hat Város az Erioni Bajkeverőket 

fogja keresni, akikhez neki látszólag semmi köze sincsen. Így ő 

nyugodtan visszavonulhat, megszervezheti lányának eltűnését stb, amíg a 

kalandozók menekülnek. Ez az alap terve. Valószínűleg az Éjjárók (JK-k) 

ebbe bele fognak kavarni. Így jó eséllyel nem marad más alternatíva majd 

a konzul számára, mint elmenekülni az erioniakkal és a lányával együtt. 

Kényszerpályára kerül, ahonnan már nincs visszaút, de menti, ami még 

menthető! Mivel a város – és főképp annak kardnemessége – kényesen 

ügyel a függetlenségére, ezért jellemzően ki nem állhatják Equassel 

konzulját, akinek közigazgatásilag nincs is semmi közvetlen hatalma a 

városban.  

Az Erioni Bajkeverők (rivális csapat) 

Egy erkölcsi aggályoktól mentes kalandozócsapat, melynek tagja 

egy komoly színészi tehetséggel megáldott bárd testvérpár is. A konzul 

legfőbb szövetségesei, akiket Artemius a leánya praktikáival, és a 

kilátásba helyezett vagyonnal tart „sakkban” úgy, hogy az ő szerepéről a 

kalandozók nem is tudnak. Haria sikeresen ujja köré csavarta a csapat 

egynémely férfi tagját. E kalandozók tapasztalati szintjükből adódóan 

képesek valódi ellenfelévé válni a játékosoknak is. Ettől függetlenül mi 

sem áll távolabb tőlük az önfeláldozásnál. Szóval, ha arra kerül a sor, 

inkább az életüket mentik. Csak épp az a baj, hogy feltehetően 

önhittségük okán, kései lesz a felismerés részükről, kikkel is kerültek 

szembe a játékosok karaktereinek személyében. 

A Hang (mindent elsöprő áradat) 

Egy szerzetes, aki testről testre járva hirdeti veszélyes eszméit, a 

“demokráciát”, azaz a néphatalom elveit. A köznép a Hangra (így hívják) 

egyfajta isteni kinyilatkoztatásként tekint. A Hang a lehető legszélesebb 

körben válogat testet a kinyilatkoztatásai eszközeként. Olyat, aki már 

megtért az új eszméknek, és így örömmel és önként lesz szócsöve a 

Hangnak. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az egyszerű koldusként élő 

szerzetes elvonul egy félreeső sarokba. Aktiválja a Hatodik érzék 

diszciplínát, majd a tudata kilép a testéből (Lélekút) és megszáll 

(Eggyéválás) egy mágikus védelemmel nem rendelkező halandót. Ez a 

halandó általában egy olyan személy, akit a koldus korábban az utcán 

megfigyelt már, és ilyen vagy olyan okból alkalmasnak találta a 

soronkövetkező feladatra.    

  

Egyéb frakciók 

Artemius Adex 

51. old. 

Haria Lehur 

52. old. 

Erioni Bajkeverők 

60. old. 

Erioni Bajkeverők 

60. old. 

A Hang 

53. old. 

Haria Lehur 

52. old. 
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A Hang tanai: minden értelmes halandó egyenlő, mert az istenek 

mindent egyféleképpen teremtettek, és mindenki imája és áldozata 

egyformán kedves a számukra. Mivel a halandó hívek egyenlők, ezért 

egyformán kell részesülniük a jogokból és kötelezettségekből. 

Tiszteletben kell tartaniuk egymás véleményét és szabadságát. Senki sem 

születik többnek vagy kevesebbnek másoknál. A különbségeket az önző 

és helytelen lelkület plántálta a halandók hétköznapjaiba. Az eredendő 

egyenjogúságból következik, hogy mindenki a saját sorsa felett őrködik. 

Másfelől a hatalom is érdemei szerint illet meg mindenkit. Így hát a 

közösség, azaz a nép az, amely az uralkodásra hivatott. Akik ezzel 

ellentétesen vélekednek, azok az égiek szándékával mennek szembe. 

Ebből adódóan, a közösség érdekében, az istenek akaratából változniuk, 

és ha szükséges veszniük kell a nagy, közös jó érdekében. 
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Nevesített NJK-k 

Myrelyass Had’daren  halott   a városalapító első missyr 42. old. 

Sab'dagron Syr   halott   a huszadik pusztító  42. old. 

Treysiss Had’daren  halott   az egy hete elhunyt missyr 42. old. 

Jara Syd Had'daren  halott   az elhunyt missyr első felesége 43. old. 

Lyaniss Had'daren  *bármi*  a missyr elveszett testvéröccse 43. old. 

Agron Had'daren  3. tsz. lovag  az elhunyt missyr elsőszülött fia 43. old. 

Doras Lora Had'daren  kasztnélküli (nő) az elhunyt missyr özvegye 44. old. 

Wen Had'daren   kasztnélküli (gyerek) az elhunyt missyr második fia 45. old. 

Myorass Had'daren  megszállt lélek  az elhunyt missyr leánya 45. old. 

Jiljan Assernis   6. tsz. harcos  kardnemes (Kapitány)  46. old. 

Lasheran Brachur  4. tsz. harcos  kardnemes (Földműves)  46. old. 

Cyr Cyrn'Hyrass  1. tsz. harcos  kardnemes (Ifjú)  47. old. 

Pirna Dran'Anradd'Delyath kasztnélküli (nő) kardnemes (Dáma)  48. old. 

Railekh Nabaart   7. tsz. tolvaj  kardnemes (Dörzsölt)  49. old. 

Dogan Rassaljys'Mechcass 5. tsz. bosz.mester kardnemes (Öreg)  49. old. 

Yara Ynchi   3. tsz. amazon  kardnemes (Özvegy)  50. old. 

Artemius Adex   kasztnélküli (férfi) szenátusi konzul  51. old. 

Haria Lehur (Adex)  4. tsz. boszorkány a konzul eltitkolt lánya, segítője 52. old. 

Marrat Arkin   5. tsz. fejvadász  a JK-k helyi kéme, arénamester 52. old. 

a Hang    8. tsz. szerzetes  a felforgató szerzetes  53. old. 

Hasszir Miszib   6. tsz. gladiátor  a város legnagyobb arénamestere 54. old. 

Rounn Loandar   3. tsz. bárd  az udvari bárd, Doras szeretője 54. old. 

D'Aquil Anhiara  6. tsz. Dreina-papnő diplomata, Agron tanácsadója 55. old. 

Artem Itis   8. tsz. Antoh-pap Antoh helyi főpapja  56. old. 

Hudon Mirthan, a Szobor 11. tsz. fejvadász a Gyöngykeresők vezetője 57. old. 

Bartemn Amerro  6. tsz. bosz.mester az Amerro család feje  58. old. 

Azel Timon   7. tsz. varázsló  dorani asztrálmágus  58. old. 

Revaldax Talman  6. tsz. Kyel-pap  a követ, a jogar hordozója 59. old. 

Erioni Bajkeverők  6. tsz. *bármi*  a konzul felbérelt kalandozói 60. old. 

 

Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2018-galeria.pdf 

  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2018-galeria.pdf
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Jellemzés: Hét és fél ezer évvel a történet előtt élt kyr nemes, aki 

családját és hűbéreseit a széthulló birodalomból délre, a Sheralon túlra 

vezette, és utóbb megalapította Haddarennim városát. 

Kinézet: Erős testalkatú, átlagos magasságú, vékony arcú, 

szigorú tekintetű férfiú, akinek szobra ma is ott áll az Ősök csarnokában. 

Jellem: (rend) A ma élők már nem sokat tudhatnak a városalapító 

személyiségéről. 

Motiváció: - 

„Addig üsd a vasat, amíg meleg!” 

Jellemzés: Hét és fél ezer évvel ezelőtt élt fegyverforgató, egy 

kyr dinasztia utolsó sarja. Pusztító. Családi kapcsolatok révén Myrelyass 

egyik követője, akit fegyvertársai fojtottak vízbe a kyr számmisztikának 

való megfelelés okán. 

Kinézet: Neméhez képest igen magas és erős testalkatú, fiatal nő. 

Jellem: (rend-halál) Lelke az ősi fegyverében él tovább, és 

bosszúra szomjazik.  

Motiváció: Célja, hogy minél harcképesebb személy kezébe 

kerüljön, hogy ezzel megkönnyítse a vérbosszú beteljesítését. 

„Vérük vére lészen, örök ellenségem.” 

Megjegyzés: A kard telepatikus úton kommunikál a hordozójával. Még, ha az 

Egoját legyőzte is a hordozó, képes arra, hogy ha érdekei azt kívánják, a fegyver 

harcértékei negatívumként adódjanak hozzá a hordozó harcértékeihez. Ego: 60 

Ké: 9 Té: 21 Vé: 24 Sebz: 1k10+5 (leszármazottaknak mindig Ép) 

Jellemzés: Közel három évtizeden keresztül volt Haddarennim 

városának vezetője. Alattvalói félték, de egyben tisztelték is. Családtagjai, 

kikhez erős szálakkal kötődött, szerették. Halálakor hajítódárdával őzre 

vadászott a várostól északra elterülő hegyekben. Gyilkosa egy hatalmas 

barnamedve alakjában mutatkozó alakváltó, aki a konzul instrukciói 

alapján – az már többször is részt vett ott ilyen eseményeken az uralkodó 

társaságában – végzett vele, majd három szolgájával. A többiek elől pedig 

sikeresen elmenekült a sziklás hegyoldalak felé. A medvét máig is 

kutatják, irhájáért jutalmat ígértek. 

Kinézet: Késő középkorú férfi. Holtteste most is az Ősök 

csarnokában van felravatalozva, mert a hagyomány szerint a város nem 

maradhat uralkodó nélkül. A hét fős díszőrség által minden percben védett 

holttest Darton papi mágiájával van tartósítva. Halotti maszkja alatt az arc 

erősen roncsolódott, a testen több sérülés is található. 

Jellem: (rend) Szigorú, de igazságos uralkodó, aki valóban a 

város érdekeit tartotta szem előtt. Ezzel együtt sosem ódzkodott a 

nagypolitikai intrikák és fogások alkalmazásától. 

Motiváció: - 

„A régiek áldozata nem maradhat viszonzatlan.” 

Megjegyzések: Az Ősök csarnokában található holttest(é)ről: a medve támadása 

miatt a test erősen roncsolódott és így pl. élőholtként „használhatatlan”. A testet a 

helyi Darton-papok egy egyedi Szertartás keretében közösen „felszentelték”. E 

varázs Erőssége: 500, Mana pont: 113. Fontos: amennyiben sikeres és mély 

vizsgálatot végeznek rajta, A Missyr visszatér című szál bevetése valószínűleg 

ellehetetlenül.   

Myrelyass 
Had’daren 

kyr varázskovács 
halott, kyr, férfi 

rend 

városalapító missyr 

Had’daren család 

Sab’dagron Syr 
harcos 

halott, 27 éves, kyr, nő 
rend-halál 

a huszadik pusztító 

Treysiss Had’daren 
4. tsz. lovag 

halott, 49 éves, kyr, férfi 
rend 

az elhunyt missyr 
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Jellemzés: Treysiss első és egyetlen igaz szerelme, kinek az 

elvesztését a missyr halála napjáig nem tudta feldolgozni. Apja Equassel 

egyik nemesi családjának feje volt. Ma már ő sem él. Jara a missyrrel 

közös második gyermekük, Myorass születésekor hunyt el. 

Kinézet: Kifejezetten előnyös külső megjelenéssel bíró nő, aki 

több az egykori kyrekre utaló testi vonással is bírt. 

Jellem: (rend-élet) A ma élők közvetlen és a végletekig nyugodt 

emberként emlékeznek rá. 

Motiváció: - 

„Az ősi és új istenek együtt óvják véreink léptét.” 

Jellemzés: Az elhunyt missyr egyetlen testvére, aki 29 évvel 

ezelőtt, haldokló apja kérésére, hogy elkerüljék a testvérviszályt, egy 

nagyobb összeg kíséretében elhagyta Haddarennim városát. Arról, hogy 

mi lett vele, hogy merre jár, hogy visszatér(t)-e nincs információ. (Ezt is a 

KM határozza meg.) 

Kinézet: Eltűnésekor erős testalkatú, átlagos magasságú vékony 

arcú férfi volt. Az uralkodói palotában ma is élnek sokan, akik anno 

személyesen is ismerték őt. 

Jellem: bármi 

Motiváció: bármi 

„Sosem hittem, hogy egyszer majd újra itt köszönt a hajnal.” 

Statisztikák: Tetszés szerint. 

Jellemzés: A trón első számú várományosa. Több éven át 

hazájától távol, Pyarronban tanult egy Dreinához hű lovagi rend tagjaként. 

Alig egy évvel ezelőtt tért vissza szülőföldjére. Azóta apja próbálta 

rávezetni az uralkodás rejtelmeire, amely azonban sok-sok súrlódáshoz 

vezetett az idők során. A nála egy évvel fiatalabb mostohaanyjával 

távolságtartó. Beteg húgával kapcsolatban, akit évek óta nem látott, kettős 

érzéseket táplál. Wen nevű féltestvérével közvetlen és megértő. 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 47  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: -  Pp: 14  Alap - 8 46/2 97 - 

Ügyesség 12        Lovagi kard 1 10 56 104 2k6+4 

Egészség 16  Ellenállás A M  Rövidkard 1 17 58 111 k6+1 

Szépség 13  TME 2 4        

Intelligencia 14  Statikus 40 40        

Akaraterő 14  Dinamikus 1 1        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 43 45        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (l.kard) Af Etikett Af  közös 5 

Fegyverhasználat (r.kard) Af Politika/diplomácia Af  lyronais 5 

Heraldika Mf Lovaglás Mf    

Pajzshasználat Af Hadvezetés Af  Pszi használat Af 

Jara Syd 
Had’daren 
kasztnélküli 

halott, 21 éves, kyr, nő 
rend-élet 

az elhunyt missyr első 

felesége 

Lyaniss Had’daren 
*bármi* 

46 éves, kyr, férfi 
bármi 

a missyr elveszett 

testvéröccse 

Agron Had’daren 
3. tsz. lovag 

25 éves, kyr, férfi 
rend 

gorviki 

az elsőszülött fiú  
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Merre jár (k10): Palota (1-4), Ősök csarnoka (5), Antoh-szentély (6), adott kardnemesnél (7-8), Konzulnál (9), 

Dreina-templom (0) 

Megjegyzés (Agron testőrsége): Az elsőszámú örökös védelméért D'Aquil Anhiara felel, aki valóban számít arra, 

hogy pártfogoltjának életére törhet valaki. Ezért a védence közvetlen közelében, a palota épületén kívül a nap 

minden percében két paplovag és négy lovag (mind 5. TSz-ű, páncél és közepes pajzs) található. Ezen felül a 

háttérben két – egy álcázott és egy láthatatlanság köpenyét viselő – 6. TSz-ű fejvadász. A palotán belül azonban a két 

fejvadászon túl csupán egy paplovag, és egy lovag marad az örökös mellett, bízva az épületen belül posztoló többi őr 

éberségében. Mind a védett személynél, mind a kíséreténél egy 1. szintű, gyors hatású (k6 kör) légi méreg található. 

Hatása bénultság/görcs. Hatóideje k5*10 perc. Természetesen ők mindannyian immunisak erre a készítményre egy 

ellenméreg miatt. Támadás esetén védik az örököst, és jobbára saját ruházatukon alkalmazzák a mérget, amely így a 

közelükbe kerülőkön hat. 

Csali: Minden napkeltekor egy fejvadász felveszi az örökös alakját, és a szokásos kíséret mellett ellátogat a halott 

missyr ravatalához. Anhiara ezzel szándékosan jó alkalmat kínál a rajtaütéshez az esetleges támadók számára. Az 

örökös ekkor a palotában marad a szokásos véderő védelme alatt. Ha egy ilyen merénylet „sikeres”, az nekik csak 

kapóra jön, mert a ceremóniáig legalább nem kell tartani másiktól. A halálhír jól elrejt. Ezt a „csali” akcióban 

résztvevő személyek is tudják! 

Éjjel: Egy intelligens elf kopó tartózkodik az örökös szobájában, aki veszély esetén riasztja az egész palotát. Hallása 

3x, szaglása 5x az emberéhez képest. Érzékelése: 17. 

Kinézet: Göndör, de rövid haj. Barna szemek és ápolt külső, 

kyrekre emlékeztető arcél. Átlag feletti testmagasság, izmos test. 

Jellem: (rend) Büszke, de kissé bizonytalan személyiség. Akihez 

sokkal közelebb áll a nyílt őszinteség, a lovagi eszme, mint a 

nagypolitika. Ettől függetlenül erősen munkál benne a kötelességtudat, és 

felettébb kitartó. 

Motiváció: Számára nem kérdés, hogy ő lesz a város következő 

missyre, hiszen kiskora óta erre készítik fel. 

„Mindig hű maradok apám örökségéhez.” 

Jellemzés: A szomszédos Armen városából került ide. Az ott 

uralkodó apjának harmadszülött leánya. A Treysiss-el kötött politikai 

házassága hét esztendővel ezelőtt történt. A missyr első feleségére, illetve 

annak Myorass nevű lányára ma is féltékeny. A missyrrel közös gyermeke 

Wen Had’daren, aki a kötelezően elhált nászéjszakán fogant. A missyrrel, 

aki inkább gyermekként tekintett a nála 25 évvel fiatalabb lányra, sosem 

volt bensőséges a kapcsolata. Az udvari bárddal, Rounn Loandar 

fenntartott intim viszonyát a missyr elnézte neki. 

Kinézet: Szőke haj és zöld szem, továbbá formás idomok 

jellemzik a 24 éves nőt, aki jellemzően drága nemesi ruhákban szokott 

mutatkozni. 

Erő 7  Ép: 5  Fp: 10  Harcértékek 

Állóképesség 7        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: -  Pp: -  Alap - 10 18/4 74 - 

Ügyesség 11        Tőr 2 20 26 76 k6 

Egészség 11  Ellenállás A M        

Szépség 15  TME 2 4        

Intelligencia 13  Statikus 30 30        

Akaraterő 14  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 32 34        

Doras Lora 
Had’daren 
kasztnélküli 

24 éves, ember, nő 
élet 

az elhunyt missyr 

özvegye 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Etikett Mf Szexuális kultúra Af  közös 5 

Mellébeszélés Af Lopózás 40%  lyronais 4 

Lélektan Af Rejtőzködés 30%    

Tánc Af    Pszi használat - 

Jellem: (élet) Érzelmileg labilis, ingatag személyiség. 

Motiváció: Félelem. Félti az önmaga és kisfia életét és jövőjét. 

Próbálja kivonni magát az utódlásért folyó csatározásokból. Ennek 

részeként férje halála óta elvonult a külvilág elől, és igyekszik elkerülni 

minden társas érintkezést másokkal. Szeretne visszatérni Armenbe. 

„Én a férjemet, a fiam szeretett atyját vesztette el, így nézzék el 

nekünk, ha senkivel nem kívánunk találkozni a gyász ideje alatt!” 

Merre jár (k10): Palota (1-9), Ősök csarnoka (0) 

Jellemzés: Hat éves forma eleven fiúcska, aki meglepő módon, 

persze a maga egyszerűségével, tisztában van a felnőttek világában épp 

folyamatban lévő dolgokról. Korához képest kifejezetten okos és 

érdeklődő. 

Kinézet: Szőke és erősen túlsúlyos gyermek. 

Jellem: (élet) Nyugodt és beletörődő. 

Motiváció: - 
„A papát megette egy mackó!” 

Merre jár (k10): (az anyja mellett) Palota (1-9), Ősök csarnoka (0) 

Jellemzés: Születésétől fogva, mely során édesanyját is 

elvesztette, nem kommunikált a külvilággal, mondhatjuk az autizmus 

jeleit hordta magán. A városban egyesek azt tartják róla, hogy néma, míg 

mások azt, hogy bolond, elátkozott stb. Csak a legszűkebb család van 

tisztában a pontos részletekkel. Az uralkodó vagyonokat költött arra, hogy 

megpróbálja az örökletes kórból kigyógyíttatni a lányát. Ez látszólag 

sikerrel is járt, ám végül majdnem tragédiába fulladt, amikor egy mágikus 

procedúra során egy asztráldémon költözött a lány testébe. A lény 

történetesen korrigálja a lány sérült asztráltestének hibáit, ám 

természeténél fogva a Vörös hold ciklusának függvényében képes 

befolyását kiterjeszteni a lányra, és rajta keresztül az asztrálsíkra. Az első 

ilyen „vörös” ciklus alkalmával több haláleset is történt a palotában. 

Myorass ebben való szerepéről szinte senki nem tud. A haláleseteket 

sikertelen merényletként tüntették fel anno. 

Erő 8  Ép: 6  Fp: 10  Harcértékek 

Állóképesség 9        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 10 18/4 74 - 

Ügyesség 13        Tőr 2 20 26 76 k6 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 13  TME 0 0        

Intelligencia 12  Statikus 20 20        

Akaraterő 10  Dinamikus - -        

Asztrál 10  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 20 20        

Wen Had’daren 
kasztnélküli 

6 éves, ember, férfi 
élet 

az elhunyt missyr második 

fia 

Myorass 
Had’daren 
kasztnélküli 

23 éves, kyr, nő 
káosz 

az elhunyt missyr 

egyetlen leánya 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Legendaismeret Af Festészet/rajzolás Af  közös 5 

Történelemismeret Af Etikett Af  lyronais 5 

       

     Pszi használat - 

Kinézet: Az ifjú leányzó külsőleg nagyon hasonlított az 

édesanyjára. 

Jellem: (káosz) Zavarodott, bizalmatlan és kíváncsi. 

Motiváció: Megérzi, hogy valami nincs rendjén, ezért szeretne 

mielőbb találkozni az apjával.  

„Édesapámnak váratlanul el kellett utaznia! Nem? Nem? Nem!” 

 

Jellemzés: Az Assernis ház vezetője, azaz egy kardnemes. 

Kinézet: Jó kiállású, izmos és sármos középkorú férfi. 

Jellem: (rend) Látszólag magabiztos. Nagyon határozott. 

Motiváció: Házának érdekeit képviselni. (Lásd Nemesi házak 

rész.) 

„Azért tartok itt, mert vízen s szárazon nyitott szemmel járom a 

világot.” 

Erő 15  Ép: 12  Fp: 73  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 23 63/4 113 - 

Ügyesség 14        Tőr 2 33 71 115 k6 

Egészség 15  Ellenállás A M  Hosszúkard  2 34 87 139 k10 

Szépség 12  TME 1 3  mágikus  +5 +10 +10 +2 

Intelligencia 12  Statikus 25 25        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 26 28       

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Történelemismeret Af  közös 5 

Hajózás Mf Politika/diplomácia Af  lyronais 5 

Etikett Af Hadvezetés Af  shadoni (gorviki) 4 (3) 

Lálektan Af Ugrás 50%  Pszi használat - 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet. 

Merre jár (k10): Palota (1), Antoh-szentély (2), adott kardnemesnél (3), Ynchi kardnemesnél (4), Calowyn nevű 

hajóján (5-7), Assernis udvarház (8-9), Szárazdokk (0) 

Jellemzés: A Brachur ház vezetője, közvetlen – vér szerinti – 

utódok nélkül. Felettébb felvilágosult és széles látókörű férfi, aki kedveli 

az irodalmat és örömét leli a kétkezi munkában.  

Kinézet: Erős, de inkább szívós férfi, aki már az ötvenes éveinek 

második felében jár.   

Jiljan Assernis 
6. tsz. harcos 

37 éves, ember, férfi 
rend 

kardnemes (kapitány) 

Kardnemesek 

Lasheran Brachur 
4. tsz. harcos 

56 éves, ember, férfi 
élet-rend 

kardnemes (földműves) 
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Jellem: (élet-rend) Mindenkit tettei alapján ítél meg, és mindent 

próbál kívülről, objektíven megítélni. Jól bele tudja képzelni magát mások 

helyzetébe. 

Motiváció: Valami értékeset hátrahagyni az érdemes utódok 

számára. (Lásd Nemesi házak rész.) 

„A kézfogásából ítélve maga egy ...” 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 53  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: 15  Alap - 16 55/4 104 - 

Ügyesség 14        Hosszúkard 1 22 69 120 k10 

Egészség 16  Ellenállás A M  mágikus  +5 +10 +10 +2 

Szépség 10  TME 3 3        

Intelligencia 12  Statikus 15 15        

Akaraterő 13  Dinamikus 5 5        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 23 23        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Etikett Af  közös 5 

Legendaismeret Af Politika/diplomácia Af  lyronais 5 

Heraldika Mf Lovaglás Af    

Pajzshasználat Af Hadvezetés Af  Pszi használat Af 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet. 

Merre jár (k10): Brachur majorság (1-4), Kint a földeken (5-8), Piactér (9), Présház (0) 

Jellemzés: Heves és meggondolatlan ifjú, aki még húsz sem múlt. 

Betegeskedő apja halála után örökölte meg jelen státuszát. Nagyon sokat 

próbál adni a látszatra. 

Kinézet: Jellemzően komor tekintetű ifjú. Átlagos testi 

adottságokkal bír. Drága, ám visszafogott öltözékekben jár. 

Jellem: (káosz) Hevessége kétes szituációkban illetve 

stresszhelyzetekben meggondolatlanná teszi a viselkedését. Önnön hibái, 

melyeket hamar belát, dühíthetik. 

Erő 14  Ép: 13  Fp: 24  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 18 41/5 87 - 

Ügyesség 15        Tőr 2 28 49 89 k6 

Egészség 16  Ellenállás A M  Hosszúkard 1 24 55 103 k10 

Szépség 11  TME 1 5  mágikus  +5 +10 +10 +2 

Intelligencia 11  Statikus 30 30        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 31 35        

   

Cyr Cyrn’Hyrass 
1. tsz. harcos 

18 éves, ember, férfi 
káosz 

kardnemes (ifjú) 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (h.kard) Af Etikett Af  közös 5 

Kétkezes harc Af Lovaglás Af  lyronais 4 

Heraldika Af Hadvezetés Af    

     Pszi használat - 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet. 

Merre jár (k10): Palota (1), Bankház (2-3), Cyrn udvarház (4-7), Kikötő (8), Viadalok völgye (9), adott Fogadóban 

tárgyal (0) 

Motiváció: Kora és képességei okán kisebbségi komplexusa van, 

ezért mielőbb szeretné elismertetni magát a többi kardnemessel, és a 

majdani uralkodóval. (Lásd Nemesi házak rész.) 

„Én a vér jogán váltam kardnemessé.” 

Jellemzés: Figyelemre méltóan jó politikai érzékkel bíró 

kardnemes, aki szinte mindig egy lépéssel előtte jár riválisainak. Épp ez 

az oka, hogy riválisai és partnerei fenntartással viseltetnek iránta, ám 

Pirna ezt is képes jól kezelni. Övéi ellenben már-már rajongásig tisztelik e 

fentebb megfogalmazott képességeiért. 

Kinézet: Későközépkorú, elhízott, és nem túl előnyös 

megjelenésű nemeshölgy. 

Jellem: (rend) Számító és szívtelen, aki képes kiválóan színlelni 

bármilyen érzelmi megnyilvánulást. A felszín alatt azonban sosem veszíti 

el a kontrollt. Kiváló emberismerő. 

Motiváció: Házának érdekeit képviselni. (Lásd Nemesi házak 

rész.) 

„Sejtettem, hogy ilyen irányt vesz majd ez a találkozás.” 

Erő 10  Ép: 5  Fp: 12  Harcértékek 

Állóképesség 7        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 8  Mp: -  Pp: 14  Alap - 10 18/4 74 - 

Ügyesség 11        Tőr 2 20 26 76 k6 

Egészség 11  Ellenállás A M        

Szépség 8  TME 6 5        

Intelligencia 16  Statikus 35 35        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 41 40        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Politika/diplomácia Mf Heraldika Af  közös 5 

Mellébeszélés Mf Történelemismeret Af  lyronais 5 

Lélektan Mf Legendaismeret Af  dzsad 4 

Etikett Af    Pszi használat Af 

Merre jár (k10): Palota (1), Vámház (2), Dran udvarház (3-6), Adex konzul otthona (7), Kikötő (8-0) 

  

Pirna Dran’Anradd’ 
Delyath 
kasztnélküli 

40 éves, ember, nő 
rend 

kardnemes(dáma) 
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Jellemzés: Húszas éveinek végén járó férfi, aki mindenhol nyitott 

szemmel jár. Valójában azonban kettős életet él. Egyfelől köztiszteletben 

álló nagy múltú családhoz tartozó kardnemes, másrészről az egyik (KM 

által kiválasztott) helyi tolvajklán vezetője. 

Kinézet: Vékony, átlag feletti magasságú férfi. Szakáll és bajusz, 

előkelő megjelenés jellemzi. 

Jellem: (rend) Gyakorlott és ügyes hazudozó, aki felettébb 

simulékony modorú. Próbálja minden téren eladni, hogy ő mennyire a 

város érdekében ténykedő, az egyszeri dolgos embereket féltő nemes. 

Motiváció: Mivel a városban működő egyik tolvajklán tagja is, 

szeretne bekerülni a velük szemben ténykedő helyi erők soraiba. (Lásd 

Nemesi házak rész.) 

„Én felettébb kíváncsi lennék az ön mondandójára.” 

Erő 11  Ép: 5  Fp: 71  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: 26  Alap - 29 41/14 101 - 

Ügyesség 14        Tőr 2 39 49 103 k6 

Egészség 11  Ellenállás A M  Hosszúkard 1 35 55 117 k10 

Szépség 13  TME 2 2  mágikus  +5 +10 +10 +2 

Intelligencia 14  Statikus 26 26  Dobótőr 2 39 62 103 k6 

Akaraterő 12  Dinamikus 2 2        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 17  Teljes 30 30       

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverdobás Mf Lélektan Af  közös 5 

Belharc Mf Etikett Af  lyronais 5 

Mellébeszélés Mf Lopózás 80%  shadoni(gorviki) 4 

Értékbecslés Mf Rejtőzködés 80%  Pszi használat Af 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet, eltérő hatású méregfiolák, tűgyűrű. 

Merre jár (k10): Palota (1), Kikötő (2), Viadalok völgye (3-4), adott Fogadó (5), Dagály fogadó (6-7), Nabaart 

udvarház (8-9), Amerro ház (0) 

Jellemzés: Idős, az idők szavát megérteni nem akaró családfő. 

Nosztalgikus lelkülete okán rögeszmésen ragaszkodik a családjának és 

városának régmúltjához. 

Kinézet: Hajlott hátú öregember, aki a vélt vagy valós kyr őseire 

hajazó külső megjelenést preferálja. 

Jellem: (halál-rend) Szigorú, rosszindulatú és kárörvendő. E 

három jelző jellemzi leginkább a személyiségét. Emberei között – kik 

jobbára tartanak tőle – komoly tekintélyt vívott ki magának. 

Motiváció: Házának érdekeit képviselni. (Lásd Nemesi házak 

rész.) Szeretne visszatérni a régmúlt idők dicsőségéhez. 

„Az ősök isteneire mondom, az én családom nem felejt!” 

  

Railekh Nabaart 
7. tsz. tolvaj 

28 éves, ember, férfi 
rend 

kardnemes (dörzsölt) 

Dogan Rassaljys’ 
Mechcass 

5. tsz. boszorkánymester 
66 éves, ember, férfi 

halál-rend 

kardnemes (öreg) 
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Erő 11  Ép: 6  Fp: 43  Harcértékek 

Állóképesség 9        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 35  Pp: 25  Alap - 26 39/10 96 - 

Ügyesség 15        Tőr 2 36 47 98 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M  Dobótőr 2 36 60 98 k6 

Szépség 9  TME 7 4        

Intelligencia 14  Statikus 25 25        

Akaraterő 14  Dinamikus 5 5        

Asztrál 17  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 37 34        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Méregkeverés/seml. Mf Etikett Af  közös 5 

Legendaismeret Mf Politika/diplomácia Af  lyronais 5 

Történelemismeret Mf Lélektan Af    

Heraldika Af Hadvezetés Af  Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Rassaljys ház (1-7), Temető (8), Viadalok völgye (9-0) 

Jellemzés: Yara északon, a Riegoy-öböltől délre látta meg a 

napvilágot, közel négy évtizeddel ezelőtt. Az ottani amazon törzsek 

egyikében született, majd még gyermekkorában rabszolgaként került 

Erionba. Későbbi apósa hozatta onnét Haddarennimbe, hogy a 

családjában felhígult kyr vért ismét feldúsítsa. Gyakorlatilag egész életét 

itt élte le, múltjának pontos részleteivel nincs is nagyon tisztában. Férje 

halála után – akit meggyilkoltak – ő vette át a család irányítását. 

Kinézet: Magas, egy átlagos nőhöz képest erős testfelépítésű, 

felettébb szép arcú teremtés, aki kyrekre jellemző testi adottságokkal is 

bír. 

Jellem: (rend) Szigorú, de igazságos vezető, aki – ha a helyzet 

úgy hozza – nem rest a végletekig elmenni a női „praktikák” bevetése 

terén sem. 

Motiváció: Egy erős házat hagyni gyermekére. (Lásd Nemesi 

házak rész.) 

„Lenne egy mindkettőnk számára előnyös ajánlatom.” 

Erő 12  Ép: 11  Fp: 43  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 22 44/14 93 - 

Ügyesség 14        Tőr 2 32 52 95 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M  Hosszúkard 1 28 58 109 k10 

Szépség 14  TME 3 3  mágikus  +5 +10 +10 +2 

Intelligencia 14  Statikus 25 25  Rövid íj 2 27 23 90 k6+1 

Akaraterő 13  Dinamikus 1 1        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 29 29        

   

Yara Ynchi 
3. tsz. amazon 

37 éves, ember, nő 
rend 

kardnemes (özvegy) 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Harci láz Mf Mellébeszélés Mf  közös 5 

Szexuális kultúra Mf Politika/diplomácia Af  lyronais 3 

Lovaglás Mf Etikett Af    

Lélektan Mf    Pszi használat Af 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet. 

Merre jár (k10): Palota (1), Bankház (2), Ynchi udvarház (3-7), Kikötő (8), Piactér (9), Gyöngykeresők klánháza 

(0) 

 

Jellemzés: Ő a történet főbb szálait mozgató szereplő. A hálója 

közepén gubbasztó pók. A külvilág számára csak egy megkeseredett, 

életunt hivatalnok, aki látszólag az alkohol és a szerencsejátékok rabja. 

Két semmirekellő fiúval, és egy házsártos feleséggel verték meg az 

istenek, akiket könnyedén vezet orránál fogva Artemius. Nem úgy 

egyetlen és szeretett, balkézről született lányát, aki az egyetlen bizalmasa 

a férfinak. Lányával pszi üzeneteken keresztül tartja a kapcsolatot. 

Kinézet: Ötvenes éveiben járó, kissé pocakos férfi. Jellemzően 

előkelő és drága ruházatot visel. Olykor ápolatlan külsővel mutatkozik. 

Jellem: (rend) Okos és alapos figura, aki kiválóan képes másokat 

manipulálni és megtéveszteni. 

Motiváció: Nyugalomban és gazdagon visszavonulni. (Lásd 

Egyéb frakciók rész.) 

„Equassel konzuljaként én nem kívánok belefolyni a város 

belügyeibe.” 

Erő 10  Ép: 6  Fp: 15  Harcértékek 

Állóképesség 8        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: -  Pp: 21  Alap - 13 24/0 80 - 

Ügyesség 9              

Egészség 11  Ellenállás A M        

Szépség 11  TME 5 5        

Intelligencia 16  Statikus 40 40        

Akaraterő 15  Dinamikus 10 10        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 55 55        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Politika/diplomácia Mf Történelemismeret Mf  közös 5 

Mellébeszélés Mf Etikett Af  dzsad 5 

Lélektan Mf    gorviki (shadoni) 5 (4) 

     lyronais 3 

     Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Palota (1), Adex ház (2-4), Kikötő (5), Viadalok völgye (6-8), adott Fogadóban (9-0) 

  

Artemius Adex 
kasztnélküli 

52 éves, ember, férfi 
rend 

szenátusi konzul 

Egyéb NJK-k 
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Jellemzés: Artemius kalandozóvérű, talpraesett és eltitkolt 

leánya, apjának egyetlen bizalmasa. Terveinek tudója és segítője, egyesek 

szerint szeretője. A csábítás rejtelmeiben páratlan jártassággal bíró 

szépség, aki – hála az apja által foglalkoztatott oktatóknak – kiválóan ért 

mások manipulálásához, és rendkívül okos. Jobbára a háttérben marad. 

Apjával pszi üzeneteken keresztül tartja a kapcsolatot. 

Kinézet: Vékony, magas, tökéletes megjelenésű, húszas éveinek 

elején járó lány. Fekete haj és fekete szemek. Érzéki külső. 

Jellem: (káosz) Vidám és számító teremtés, aki páratlan 

kisugárzásának hála azonnal felkelti az ellenkező nem tagjainak 

érdeklődését. Imádja a kihívásokat, és egyáltalán nem gátlásos semmilyen 

téren. 

Motiváció: Izgalom és káosz. 

„Én bármire is hajlandó vagyok. Igen, ugyanarra gondolunk!” 

Erő 8  Ép: 6  Fp: 28  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 32  Pp: 24  Alap - 15 28/4 90 - 

Ügyesség 14        Hárítótőr 1 23 32 109 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 17  TME 6 3        

Intelligencia 17  Statikus 24 24        

Akaraterő 13  Dinamikus 10 10        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 40 37        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Méregkeverés/seml. Mf Etikett Af  közös 5 

Legendaismeret Af Sebgyógyítás Af  dzsad 4 

Hátbaszúrás Af    lyronais 3 

     Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Az Erioni Bajkeverők „mellett”, épp feladatot végrehajtva. 

Jellemzés: A JK-k szervezetének feltétlen hűséggel bíró tagja, 

akit két évvel ezelőtt, mint gazdag kereskedőt küldött ide a klán. Azóta 

tehetséges arénamesterként éli életét. Közben sok-sok részinformációt 

begyűjtve a városról, és annak prominens személyeiről. 

Kinézet: Körszakállas, tagbaszakadt fickó. Apró közelálló 

szemekkel. 

Jellem: (rend) Közvetlen férfi, aki a közelmúltban kissé azért 

elkényelmesedett. Amíg a JK-k nem teszik „helyre”, hajlamos legalábbis 

egyenrangú klántagként viszonyulni hozzájuk, akár a „fejükre nőve”! 

Motiváció: A klán céljaiért dolgozik, de mellesleg az 

arénamesteri teendőket is megkedvelte, szóval próbál egyszerre két lovat 

megülni, ami nem feltétlenül optimális megoldás. 

„Ez a viadal több szempontból is fontos volna. Egyrészt az álcám 

fenntartásáért, másrészt...” 

Haria Lehur (Adex) 
4. tsz. boszorkány 
22 éves, ember, nő 

káosz 
a konzul bizalmasa, 

lánya 

Marrat Arkin 
5. tsz. fejvadász 

32 éves, ember, férfi 
rend 

a JK-k helyi kéme, 

arénamester 
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Erő 13  Ép: 12  Fp: 71  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: -  Pp: 19  Alap - 24 61/5 113 - 

Ügyesség 15        Ököl 2 34 65 114 k6+2 

Egészség 16  Ellenállás A M  Rövidkard 1 33 73 127 k6+3 

Szépség 10  TME 3 4  Tőr 2 34 69 115 k6+2 

Intelligencia 12  Statikus 35 35  Dobótőr 2 34 72 115 k6+2 

Akaraterő 14  Dinamikus 1 1        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 16  Teljes 39 40       

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Ökölharc Mf Mellébeszélés Af  közös 5 

Belharc Mf Etikett Af  lyronais 5 

Álcázás/álruha Mf Lopózás 50%  shadoni(gorviki) 4(4) 

Nyomolvasás/eltüntetés Af Rejtőzködés 55%  Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Történettől függ. 

Jellemzés: A nemesi családba született férfit Dreina papjának 

szánták felmenői, ő azonban hamar letett erről, és ópyarroni szerzetesnek 

állt. Megosztó és újszerű hitvallása okán idővel onnét is tovább kellett 

állni. Pár esztendőn át vándorprédikátorként ténykedett az államszövetség 

területén, mely szinte minden alkalommal a helyi nemességgel való 

konfrontálódáshoz, és kiutasításhoz vezetett. 

Kinézet: Koldusként tengeti mindennapjait, így külső 

megjelenése is ennek megfelelő. 

Jellem: (rend) Erős küldetéstudattal bír. Vallja, hogy az egyénnek 

a közösség érdekében mindent meg kell tennie, épp ezen elv mentén 

mindenki feláldozható a jó célhoz vezető úton. Nem gyáva, csupán 

önmagára, mint a tudás forrására tekint. Ám ha az ügy sikere garantált, 

örömmel áldozza fel akár a saját életét is. 

Motiváció: Az általa népközpontúságnak (demokrácia) nevezett 

eszmerendszer általános elterjesztése, melyet Krad közvetlen 

sugalmazásának tart. (Lásd Egyéb frakciók rész.) 

„Halld meg a hangot jóember. Ne nyomja el a világ zaja az igét!” 

Erő 11  Ép: 6  Fp: 109  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: 72  Pp: 40  Alap - 11 43 118 - 

Ügyesség 15        Ököl 2 21 47 119 k2 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 11  TME 8 8        

Intelligencia 15  Statikus 40 40        

Akaraterő 18  Dinamikus 10 10        

Asztrál 18  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 58 58        

a Hang 
8. tsz. szerzetes 

59 éves, ember, férfi 
rend 

a felforgató szerzetes 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lélektan Mf Kínzás elviselése Mf  közös Mf 

Vallásismeret Mf Futás Mf  dzsad 5 

Sebgyógyítás Mf Rejtőzködés 50%    

Élettan Mf    Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Bárhol a városon belül, kerülve a felszentelt helyeket. 

Jellemzés: Bő egy évtizede érkezett Ibarából a városba, ahol 

középszerű gladiátor lehetett. Itt ismert és elismert figura lett. Az általa 

indított vadak rendszeres győztesei az évszakos viadalok különböző 

kategóriáinak. Szinte mindenkit ismer. Jobbára bejáratos a város minden 

tehetős személyének udvarába. Kiváltképp jó kapcsolatot ápol Adex 

konzullal, akinek hitelez is. 

Kinézet: Több mint 2 láb magas dzsad, akinek haja és arcszőrzete 

már őszbe hajlik. A felszedett kappanháj alatt azonban még tekintélyes 

izomzattal bír. 

Jellem: (káosz) Türelmes, megfontolt, de számító figura, aki 

kizárólag a saját érdekeit tartja mindenkor szem előtt. Mentes minden 

erkölcsi aggálytól. 

Motiváció: Vagyon és győzelem. Épp ilyen sorrendben. 

„Ibara hatalmas, Ibara legyőzhetetlen, Ibara mindig megkapja, 

amit akar. Ibara épp olyan, mint Hasszir!” 

Erő 16  Ép: 14  Fp: 80  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 19 71/3 110 - 

Ügyesség 13        Handzsár 2 30 95 135 k6+5 

Egészség 16  Ellenállás A M  Tőr 2 29 79 112 k6 

Szépség 13  TME 1 1  Ököl 2 29 75 111 k2+2 

Intelligencia 11  Statikus 15 15        

Akaraterő 11  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 16 16        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Birkózás Mf Mellébeszélés Af  közös 4 

Belharc Af Idomítás Af  dzsad 5 

Értékbecslés Af Ugrás 35%  gorviki (shadoni) 3 (2) 

     erv 2 

     Pszi használat - 

Merre jár (k10): Otthon (1-3), Kikötő (4), Viadalok völgye (5-9), adott fogadó (0) 

Jellemzés: Északi vándordalnokként érkezett ide néhány évvel 

ezelőtt. Rajong a missyr özvegyéért. Egyértelmű külhoni származása. 

Kinézet: Jóképű, kissé megkeseredett húszas évei elején járó 

fiatalember. Megjelenése igényes, de nem kirívó. 

Jellem: (káosz-élet) Nem veti meg az élet örömeit. Szereti a  

Hasszir Miszib 
6. tsz. gladiátor 

36 éves, ember, férfi 
káosz 
dzsad 

a város legnagyobb 

arénamestere 

Rounn Loandar 
3. tsz. bárd 

21 éves, ember, férfi 
káosz-élet 

udvari bárd, 

Doras szeretője 
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dorbézolást, és imádja, ha a társaság középpontjában lehet. Kedvét leli a 

flörtölésben, de mivel most épp komolyan szerelmes, ennél többre 

nehezen hajlandó. Nem épp a megfontoltságáról híres. 

Motiváció: Mindent megtesz azért, hogy Doras Lora Had’darent 

biztonságban tudja. Sokkal jobban oda van a nőért, mint fordítva. Az 

otthonától távol szakadt dalnok hősszerelmes korszakát éli épp. 

„Bárcsak újra kezdhetém az életem…, de akkor is megmutatom!” 

Erő 13  Ép: 9  Fp: 39  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 15  Pp: 15  Alap - 22 43/14 94 - 

Ügyesség 14        Tőrkard 2 31 55 108 k6+2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Kézi nyílpuska 2 25 23 30 k3 

Szépség 16  TME 4 3  Dobótőr 2 32 54 96 k6 

Intelligencia 15  Statikus 15 15        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 19 18        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Legendaismeret Mf Értékbecslés Af  közös 5 

Éneklés/zenélés Af Hamiskártya Af  erv 5 

Etikett Af Szexuális kultúra Af  toroni 3 

Mellébeszélés Af    dzsad 3 

     Pszi használat Af 

Merre jár (k10): Palota (1-8), Kikötő (9), adott Fogadó (0) 

Jellemzés: Középkorú papnő, akit a pyarroni Papi szék küldött 

érdekeinek képviseletére a városba. Csupán néhány napja érkezett. A fel-

jebbvalóinak utasítására Agront látja el tanácsokkal az utódlással kapcso-

latosan, akit egyébként – igaz csak felszínesen – de már korábbról ismert. 

Kinézet: Alacsony, vékony, rövid barna hajú nő, aki ártatlannak 

tűnő megjelenésével képes első látásra jó benyomást tenni másokra. 

Jellem: (rend-élet) Elhivatott, nyugodt és kifejezetten okos. 

Legfőbb hibája a túlzott önbizalma, illetve hogy feltétlen hisz a pyarroni 

eszme teljes tökéletességében. 

Erő 11  Ép: 10  Fp: 62  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 54  Pp: 30  Alap - 7 44/1 98 - 

Ügyesség 11        Hárítótőr 2 15 48 117 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 16  TME 3 4        

Intelligencia 15  Statikus 30 30        

Akaraterő 15  Dinamikus 10 10        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 43 44        

D’Aquil Anhiara 
6. tsz. Dreina-pap 
30 éves, ember, nő 

rend-élet 
diplomata, 

Agron tanácsadója 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Politika/diplomácia Mf Legendaismeret Af  közös Mf 

Lélektan Mf Történelemismeret Af  shadoni (gorviki) 4 (3) 

Vallásismeret Mf Sebgyógyítás Af  dzsad 3 

Mellébeszélés Af Értékbecslés Af  lyronais 2 

Etikett Af    Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Aktuális jelöltjük (jellemzően Agron) mellett. 

Megjegyzés: Jellemzően lovagi kíséret van mellette. 

Motiváció: Elöljárói utasításainak megfelelően olyan utódot 

kíván missyr-ként támogatni, kinek Pyarronnal kapcsolatos hűségét és 

elhivatottságát biztosítva látja. Ez most épp Agron. 

„Pyarron elsősorban nem hatalom, hanem szellemiség. Az ilyen 

dolgokon pedig nem fog sem acél, sem mágia!” 

Jellemzés: A városban évtizedek óta egyházának első embere ő, 

aki e „szűk” körön belül komoly tekintélyt vívott ki magának. A politikai 

csatározásokból próbálja mindinkább kivonni magát, mivel erősen hisz a 

vallásosság világi dolgokon való felülállásában. 

Kinézet: Középkorú, szikár férfi. Gyakorlatilag teljesen kopasz. 

Testét (tar koponyáját és arcát kiváltképp) gyönyörűen kidolgozott 

szakrális témájú tetoválások fedik. Ezek javarészét az előkelő, ám 

egyáltalán nem hivalkodó ruházata is látni hagyja mások számára. 

Jellem: (rend) Fanatikusan hisz istenasszonyában. Töprengő, 

gyakorta intuitív személyiség, aki határozott elképzeléseit képes könnyen 

ráerőltetni környezetére. Ez főképp lényeglátásának és a személyiségéből 

áradó elszántságnak köszönhető. 

Motiváció: Antoh szolgálatát tekinti életcéljának. Vallja, hogy az 

Úrnő fensőbbségét mindenképp és mindenütt garantálni kell. 

„A habzó tajtékba pillantva már megleltem a választ.” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 78  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 72  Pp: 37  Alap - 9 53/1 105 - 

Ügyesség 11        Kés 2 19 57 105 k5 

Egészség 14  Ellenállás A M  Szigony 1 13 68 115 k10+1 

Szépség 15  TME 5 5        

Intelligencia 14  Statikus 37 37        

Akaraterő 15  Dinamikus 11 11        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 53 53        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Vallásismeret Mf Lélektan Mf  közös 5 

Időjóslás Mf Harci láz Af  shadoni (gorviki) 4 (3) 

Hajózás Mf Történelemismeret Af  lyronais 3 

     Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Palota (1), Antoh-szentély (2-8), Kikötő (9), Szárazdokk (0) 

Artem Itis 
8. tsz. Antoh-pap 

51 éves, ember, férfi 
rend 

Antoh helyi főpapja 
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Jellemzés: Ő az Obszidián szobor. A Gyöngykeresők 

fejvadászklán öt misztikus vezetőjének egyike. A kémkedésre szakosodott 

ág első embere, aki viszont már nagyon idős. Ráadásul már több, mint egy 

évtizede vak. Ideje java részét az erődben kialakított rejtett rezidenciáján 

tölti, onnan irányítja a kontinens szerte tevékenykedő embereit. Terepen 

már évek óta nem járt. 

Kinézet: Erős testalkatú, átlagos magasságú férfi, aki mindkét 

szemére vak. Egy rontás hatására látószervei nyom nélkül eltűntek, 

benőttek. Ettől függetlenül külső megjelenését boszorkányos ügyességgel 

képes megváltoztatni. 

Jellem: (rend) Csendes, magának való férfi, aki az elmúlt 

évtizedek alatt sikeresen végezte rá bízott feladatát. Tisztában van vele, 

hogy már nincs sok idő számára, és már meg is van az utódja, aki inkább 

előbb, mint utóbb átveszi a helyét. E váltás is csupán a háborús helyzetre 

való tekintettel nem történt meg már eddig is. Megfáradt és beletörődő. 

Motiváció: A JK-k nagy szerencséjére nem az örökösödési 

konfliktusokkal, nem Haddarennim ügyeivel, hanem a manifesztációs 

háború alakulásával van elfoglalva. Ám amennyiben a történet során 

szembeszállnak vele, illetve klánjával, vagy minden óvatosságot 

nélkülözve vetik bele magukat a hatalomért való küzdelmekbe, akkor 

kiválóan megtervezett és összehangolt válaszcsapásra számíthatnak az 

öreg részéről. Az egyetlen, ami mellettük szól, hogy az Obszidián erőd 

legjobbjai kivétel nélkül a frontvonalon ténykednek Ibara szerte. Így a 

gyorsan bevethető erőt néhány – mára már – rozoga veterán, illetve több 

zöldfülű újonc alkotja. 

„A játszma még korántsem ért véget, most rajtunk a lépés sora.” 

Erő 15  Ép: 12  Fp: 137  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: -  Pp: 45  Alap - 33 93/4 140 - 

Ügyesség 14        Ököl 2 43 101 142 k6+6 

Egészség 16  Ellenállás A M  Hosszúkard 2 44 117 166 k10+5 

Szépség 10  TME 3 4  Tőr 2 43 101 142 k6+6 

Intelligencia 14  Statikus 45 45  Rövidkard 2 42 105 154 k6+6 

Akaraterő 14  Dinamikus 15 15        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 16  Teljes 63 64        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Vakharc Mf Hárbaszúrás Mf  közös 5 

Fegyverismeret Mf Hangutánzás Mf  gorviki (shadoni) 5 (5) 

Belharc Mf Csapdaállítás Af  dzsad 5 

Ökölharc Mf Lopózás 99%  erv 5 

Álcázás/álruha Mf Rejtőzködés 99%  Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Obszidián erőd központi csarnokában. 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet, alkímista szer, amely teljesen vagy részben megvakítja a közelében tartózkodókat. 

Utóbbi esetben marja a szemet. 

 

Hudon Mirthan,  
a Szobor 

11. tsz. fejvadász 
69 éves, ember, férfi 

rend 
a Gyöngykeresők 

vezetője 
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Jellemzés: Ő a családfő, de inkább kedves nagybácsiként 

viselkedik az övéi között. Városszerte ismert férfiú, aki többedmagával 

felel az állatviadalok biztonságos és korrekt lebonyolításáért. 

Kinézet: Tagbaszakadt, vörös fickó, aki a családra jellemző bíbor 

öltözékben rója a város utcáit. 

Jellem: (rend) Általában kíváncsi és érdeklődő férfi, aki viszont 

munkájában körültekintő és elkötelezett. Máskor inkább harsány, aki néha 

már túlzásba viszi mások ugratását. Zavaróan közvetlen. 

Motiváció: Büszke a családjára, illetve a család által kivívott 

tekintélyre a városon belül. Ezt mindenáron meg kívánja őrizni az utódai 

számára is. 

„Mi csupán arra törekszünk, mint minden más vajákos. A békés 

együttélésre!” 

Erő 13  Ép: 6  Fp: 51  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 42  Pp: 29  Alap - 23 45/15 97 - 

Ügyesség 14        Ököl 2 33 49 98 k2 

Egészség 13  Ellenállás A M  Ramiera 2 31 62 111 k6+1 

Szépség 10  TME 6 3  Bóla 1 25 47 107 k5 

Intelligencia 14  Statikus 29 29        

Akaraterő 13  Dinamikus 1 1        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 36 33        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Idomítás Mf Értékbecslés Af  közös 5 

Méregkeverés/seml. Mf Nyomolvasás/eltüntetés Af  gorviki (shadoni) 5 (4) 

Herbalizmus Mf Sebgyógyítás Af  dzsad 3 

     erv 3 

     Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Amerro ház (1-3), Viadalok völgye (4-8), adott Fogadó (9-0) 

Felszerelés: Kábító mérgek. 

Jellemzés: E magának való dorani mindig is kívülállóként 

tekintett önmagára a varázslórenden belül. Sosem volt kimagasló tehetség. 

Fiatalabb éveiben több alkalommal is „aprópénzre” váltotta tudását, amely 

heves nemtetszést váltott ki az övéi körében. A nemrég elhunyt missyrrel 

kötött, jól jövedelmező megállapodása okán mostanra megtalálta a 

nyugalmát. A neki adományozott szigeten minden idejét a kedvenc 

témájával, azaz az asztrálsík lényeinek tanulmányozásával tölthette. Az, 

hogy ezalatt a megszállt leány felügyeletét is el kellett látnia, csupán 

szükséges kellemetlenség volt számára. 

Kinézet: Alacsony és nem túl erős testalkatú figura, akit ruházata 

alapján inkább komornyiknak vagy háziszolgának nézhet akárki. 

Jellem: (káosz-élet) Önző, magának való férfi, aki azonban 

sosem veszti el az önuralmát, és páratlan ügyességgel képes forgatni a 

szavakat. Érdekember. Önmaga fontosságát minden másnál többre tartja.  

Bartemn Amerro 
6. tsz. boszorkánymester 

48 éves, ember, férfi 
rend 

gorviki 

az Amerro család feje 

Azel Timon 
7. tsz. varázsló 

55 éves, ember, férfi 
káosz-élet 

dorani asztrálmágus 
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Nem áll tőle távol a hazugság, és mások elárulása sem. Persze ahhoz túl 

okos, hogy ilyesmivel veszélybe sodorja önmagát. Szóval minden belefér, 

de csak nagyon körültekintően! 

Motiváció: Aggódik, hogy a soronkövetkező missyr vajon 

meghosszabbítja-e a megbízatását, és folytathatja-e a kutatásait. Myorass 

sorsa egyébként számára nem igazán lényeges, az pedig végképp igaz, 

hogy jelen helyzetben nem sokat kockáztatna a megszállt lány érdekében.   

„Van egy erős vízióm önmagam és e csendes sziget jövőjéről.” 

Erő 10  Ép: 4  Fp: 50  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 70  Pp: 49  Alap - 4 24/1 93 - 

Ügyesség 11        Hosszú bot 1 8 34 109 k5 

Egészség 11  Ellenállás A M        

Szépség 12  TME 6 6        

Intelligencia 16  Statikus 49 49        

Akaraterő 16  Dinamikus 20 20        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 75 75        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lélektan Mf Történelemismeret Af  közös 5 

Mellébeszélés Mf Értékbecslés Af    

Rúnamágia Mf Sebgyógyítás Af    

Legendaismeret Mf Élettan Af    

Alkímia Mf    Pszi használat Kyr 

Merre jár (k10): A Varázsló szigetén. 

Jellemzés: Jó eséllyel NEM VELE, HANEM A SZEREPÉBEN 

TETSZELGŐ Erioni Bajkeverővel TALÁLKOZNAK A JÁTÉKOSOK!  

Egy száz évvel ezelőtti politikai baklövésnek hála, a város missyr-

jének hivatalba kerüléséhez nélkülözhetetlen jogar Equassel ellenőrzése 

alá került. Többek közt ennek folyományaként viseltetnek akkora 

ellenszenvvel Haddarennim prominensei a szövetség „fővárosával” 

szemben. E tisztességben megőszült pap az, aki Equassel követeként a 

jogar Haddarennimbe való szállításáért és felügyeletéért felel(t). Hogy a 

történet során él-e, vagy megölték, ha él, akkor hol tartják fogva, esetleg 

megszökött-e az Erioni Bajkeverők elől – az a mesélő döntésén múlik. 

Kinézet: Őszes, jól megtermett, amolyan lovagforma férfi. 

(Legalábbis az álca szerint, ami lehet mágikus vagy hagyományos.) 

Jellem: (rend) Szigorú, bizalmatlan és magának való 

személyiség, aki egy pillanatra sem képes elengedni magát, és ki nem 

állhatja a tréfálkozást. Egy sótlan, házsártos, vaskalapos öregember. 

Motiváció: Alapesetben az, hogy a jogart elhozza az utódlási 

ceremónia lebonyolításához, majd visszajuttassa Equasselbe. Ám Erioni 

Bajkeverőként az alteregója a konzul terveinek sikeréért ténykedik majd, 

és jó eséllyel a ceremónia során provokálja a helyi nemeseket. 

„Equassel számára csakis egy döntés lenne elfogadható...” 

Revaldax Talman 
6. tsz. Kyel-pap 

52 éves, ember, férfi 
rend 

a követ, a jogar 

hordozója 
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Erő 14  Ép: 9  Fp: 61  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 54  Pp: 26  Alap - 7 50/1 101 - 

Ügyesség 11        Egykezes buz. 1 9 57 115 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 16  TME 6 4        

Intelligencia 14  Statikus 26 26        

Akaraterő 14  Dinamikus 3 3        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 35 33        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Nehézvért viselet Mf Történelemismeret Mf  közös 5 

Pajzshasználat Mf Lélektan Af  lyronais 5 

Sebgyógyítás Mf Etikett Af  dzsad 3 

Vallásismeret Mf    erv 3 

     Pszi használat Mf 

Merre jár (k10): Feladat végrehajtása közben, mármint az, aki neki adja ki épp magát. 

Megjegyzés: Az alakjában tetszelgő Erioni Bajkeverő bárd mágiát űz. 

Jellemzés: Ez egy 5 (6) fős kalandozócsapat, melyben legalább 

két bárd is helyet kap, ráadásul ez a testvérpár az, akik „vezetik” a gárdát. 

Önző és önhitt társaság, akik a konzul tervét hivatottak megvalósítani a 

történet során. Kifejezetten kreatív csapat, de ettől függetlenül nem az az 

önfeláldozó banda. Legalább egyikük kiválóan ért toroniul. A CSAPAT 

PONTOS ÖSSZETÉTELÉRŐL A MESÉLŐ HIVATOTT DÖNTENI! 

Kinézet: A KM határozza meg. 

Jellem: A KM határozza meg. 

Motiváció: A KM határozza meg. (Lásd Egyéb frakciók rész.) 

„Mely épeszű ember akarná kalandozókkal összerúgni a port?” 

Merre jár (k10): Feladat végrehajtása közben. 

Felszerelés: A csapathoz illő. 

További NJK-k és Bestiák 

Városőrök  2/4. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erők fegyveresei 61. old. 

Pyarroni testőrök 5. tsz. (pap)lovagok a Pyarron érdekében ténykedő lovagok 61. old. 

Varázstudók  1/3/5. tsz. varázstudók a különféle frakciók varázstudói  61. old. 

Fegyverforgatók 1/3/5. tsz. harcosok a különféle frakciók fegyveresei  62. old. 

Alvilági figurák  1/3/5. tsz. tolvajok a különféle frakciók szerencsevadászai 62. old. 

Gyöngykereső klántagok 2/4/6. tsz. fejvadászok a helyi fejvadászklán tagjai  62. old. 

Fénysikló     a szökött bestia    63. old. 

Lélekhullám     Myorass parazitája   64. old. 

Erioni Bajkeverők 
6. tsz. *bármi* 

a konzul által felbérelt 
kalandozók csapata 

Argas Atheulente 
Cell Atheulente 

Gavarra Kratrath 
Mac-Liel Sal 

O'Virdah Meran 
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Szerepük: Ők a város fehérbe öltözött fegyveres rendfenntartói. 

Elkötelezettségük, hivatásuk végzéséhez való hozzáállásuk egyénenként 

változó. 

 

Erő 13  Ép: 9  Fp: 30  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 13 38/12 90 - 

Ügyesség 12        Lándzsa 1 17 50 102 k10 

Egészség 12  Ellenállás A M  Rövid kard 1 22 50 104 k6+1 

Szépség 11  TME 1 2  Kis pajzs - - - +20 - 

Intelligencia 11  Statikus - -  Vértben: -4 -4/-2 -4  

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Fegyverzet, keményített bőrv. (SFÉ:3; MGT:-2) 

Asztrál 11  Egyéb - -  Módosítók (4. tsz.): +20 Fp, +1 AME, +1 MME, +4 Ké, +10 

Té, +10 Vé Érzékelés 12  Teljes 1 2  

Szerepük: A Dreina istennőhöz hű lovagrend tagjai, akik D'Aquil 

Anhiara utasításainak megfelelően járnak el a városban teljesített 

szolgálatuk idején. Vannak köztük lovagok és paplovagok is. 

 

Erő 14  Ép: 11  Fp: 65  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 10 58/2 108 - 

Ügyesség 12        Lovagi kard 1 17 78 125 2k6+2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Közepes pajzs 1 10 58 +35 k6 

Szépség 12  TME 3 3        

Intelligencia 13  Statikus 24 24  Vértben: -4 -4/-2 -4  

Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Fegyverzet, mellvért (SFÉ:4; MGT:-4) 

Asztrál 13  Egyéb - -  Módosítók (paplovag): +45 Mp, +24 Pp, +5 AME, +5 

MME, -10 Té, -5 Vé Érzékelés 13  Teljes 27 27  

Szerepük: A város különböző frakcióit, illetve szervezeteit 

szolgáló papok és tapasztalati mágiát űző varázstudók. Egyéni lojalitásuk 

mindig az adott szituációtól függ. 

 

Erő 11  Ép: 9  Fp: 20  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 8  Pp: 10  Alap - 7 23/6 80 - 

Ügyesség 11        Tőr 2 17 31 81 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M  Felszerelés: Szereplőtől függ. 

Szépség 11  TME 4 4  

Intelligencia 14  Statikus 10 10  Módosítók (3. tsz.): +15 Fp, +7 AME, +7 MME, +1 Ké, +7 

Té, +7 Vé, +16 Mp, +7 Pp 
Akaraterő 14  Dinamikus 1 1  

Asztrál 14  Egyéb - -  Módosítók (5. tsz.): +30 Fp, +14 AME, +14 MME, +2 Ké, 

+14 Té, +14 Vé, +32 Mp, +14 Pp Érzékelés 13  Teljes 15 15  

Városőrök 
2/4. tsz. harcosok 

ember, férfi 

rend 

Pyarroni testőrök 
5. tsz. (pap)lovagok 

ember, férfi 

rend 

Varázstudók 
1/3/5. tsz. 

varázstudók/papok 

ember, változó 



 

62 

Szerepük: A város különböző frakcióit, illetve szervezeteit 

szolgáló harcosok, testőrök, fegyverforgatók. Hűségük és hozzáállásuk 

minden esetben az adott helyzettől függ. 

 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 21  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 15 33/13 88 - 

Ügyesség 13        Hosszúkard 1 21 47 104 k10 

Egészség 13  Ellenállás A M  Egykezes cs.b. 1 20 45 99 k10 

Szépség 10  TME 2 2  Alabárd 1/2 16 47 103 2k6+6 

Intelligencia 10  Statikus - -  Rövid íj 2 20 22 90 k6+1 

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Helyzettől és a szereptől függ. 

Asztrál 11  Egyéb - -  Megjegyzés: Különféle harci (esetleg világi, alvilági) 

képzettségben lehetnek jártasak. Érzékelés 12  Teljes 2 2  

Módosítók (3. tsz.): +1 fizikai képességek, +20 Fp, +6 Ké, +15 Té, +15 Vé, +6 Cé 

Módosítók (5. tsz.): +1 képességek, +40 Fp, +15 AME, +15 MME, +12 Ké, +30 Té, +30 Vé, +6 Cé, + Fegyverh. Mf 

Szerepük: A város különböző frakcióit, illetve szervezeteit 

szolgáló alvilági szereplők. Jellemzően tolvajok, szélhámosok és 

szerencsevadászok. 

 

Erő 10  Ép: 4  Fp: 14  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 18 29/15 84 - 

Ügyesség 15        Rövidkard 1 27 41 98 k6+1 

Egészség 10  Ellenállás A M  Tőr/Méregfog 2 28 37 86 k6 

Szépség 12  TME 0 0  Dobótőr 2 28 40 86 k6 

Intelligencia 13  Statikus - -  Rövid íj 2 23 24 90 k6+1 

Akaraterő 10  Dinamikus - -  Felszerelés: Helyzettől és a szereptől függ. Mérgek. 

Asztrál 10  Egyéb - -  Megjegyzés: Különféle alvilági (esetleg harci, világi) 

képzettségek. Százalékos képzettségek átlag értéke 30%. Érzékelés 15  Teljes 0 0  

Módosítók (3. tsz.): +16 Fp, +3 Ké, +5 Té, +5 Vé, +3 Cé, +15% minden százalékos jártasságra 

Módosítók (5. tsz.): +32 Fp, +6 Ké, +10 Té, +10 Vé, +3 Cé, +30% minden százalékos jártasságra 

Szerepük: A pyarroni államszövetség kémkedésért felelős 

fejvadászklánjának helyi, az Obszidián oszlophoz tartozó tagjai. Néhány 

elit (6. TSz.) tagjuk a pyar diplomata, D'Aquil Anhiara irányításával 

testőri feladatokat lát el az általa támogatott örökös mellett. 

 

  

Gyöngykereső 
klántagok 

2/4/6. tsz. fejvadászok 
ember 

rend-halál 
 

Alvilági figurák 
1/3/5. tsz. tolvajok 

ember 
káosz 

 

Fegyverforgatók 
1/3/5. tsz. harcosok 
ember/udvari ork 

változó 
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Erő 11  Ép: 10  Fp: 36  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: -  Pp: 9  Alap - 21 42/5 96 - 

Ügyesség 15        Hosszúkard 1 27 56 112 k10+1 

Egészség 14  Ellenállás A M  Sarlókés 2 31 50 100 k6+1 

Szépség 10  TME 3 3  Dobótőr 2 31 53 98 k6+1 

Intelligencia 12  Statikus 9 9  Ököl 2 20 22 90 k6+1 

Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Helyzettől és a szereptől függ. Mérgek. 

Asztrál 13  Egyéb - -  Megjegyzés: Több alvilági és harci képzettségben is jártasak 

lehetnek. Érzékelés 15  Teljes 12 12  

Módosítók (4. tsz.): +22 Fp, +6 Pp, +6 AME, +6 MME, +3 Ké, +10 Té, +10 Vé, +1 Sp, + Kétkezesharc Mf 

Módosítók (6. tsz.): +1 képességek, +45 Fp, +15 Pp, +15 AME, +15 MME, +6 Ké, +25 Té, +25 Vé, +2 Sp,

 + Fegyverh. Mf 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: K 

Sebesség: 500 (L) 

Támadó érték: 70 

Védő érték: 110 

Kezdeményező érték: 60 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k6+3  

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 10  

Fájdalomtűrés-pontok: 20 

Asztrál ME: 10 

Mentál ME: 10 

Méregellenállás: 8 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: A fénysiklók a Taba el-Ibarában, a Sonioni Opálmező 

közelében honos, mágikus természetű lények. Testük II. fokon légies, így 

képesek áthatolni a nemesfémek és mágikus anyagok kivételével minden 

anyagon. Ebből következik, hogy a közönséges eszközök támadásaival 

szemben teljes védelmet élveznek. Egy-két méter hosszú testüket fénylő, 

pehelyszerű anyag fedi. Emiatt szinte kizárólag nappal aktívak, az 

éjszakát valamilyen félreeső helyet töltik elvonulva. A föld alá, lévén 

irtóznak az elemi sötétségtől, önszántukból sosem mennek. Ellenben 

vonzza őket a fény és a világosság. Kizárólag nyers manával 

táplálkoznak. Természetes élőhelyükön ezt a környezetből vonják ki, ám 

egyéb – mágikusan kevésbé potens helyeken – kénytelenek más 

megoldáshoz folyamodni. Jellemzően olyan varázshasználókra támadnak, 

akinek vannak szabad Mp-jai. Mágikus képességeiknek hála ezek 

megtalálása egyszerű számukra. Akikkel testük érintkezik, az a sebzésnek 

megfelelő Fp-t, ha volt neki, ugyanennyi szabad Mp-t, illetve 5 Fp-nként 

1 Ép-t veszít. A levegőben követhetetlen sebességgel cikáznak, melynek  

Fénysikló 
a szökött bestia 



 

64 

köszönhetően azok, akiknek Kezdeményező értéke több, mint 10 ponttal 

elmarad az övéktől, képtelenek időben támadást intézni ellenük, mivel 

mire mozdulnának, ők már messze túlsuhantak. 

Előfordulás: idézett 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E  

Sebesség: 10 / lény 

Támadó érték: - / lény 

Védő érték: - / lény 

Kezdeményező érték: - / lény 

Célzó érték: - / lény 

Sebzés: - / lény 

Támadás/kör: 1 / lény 

Életerő-pontok: 22 

Fájdalomtűrés-pontok: - / lény 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: - / lény 

Max. Mp.: - 

Jellem: káosz 

Leírás: A lény jellemzően az Asztrálsík lakója. Az elsődleges 

anyagi síkra csupán akkor jelent közvetlen veszélyt, ha parazitaként egy 

halandó lélekhez kapcsolódik. Annak hiányában közvetlen környezetén 

belül csupán annyit képes elérni, hogy az általa megérintett áldozat egy 

tetszőleges, általában leghevesebb érzelmét felerősíti, vagy teljesen kiöli. 

Egyetlen hatást képes életre hívni körönként. Mivel azonban a 

Lélekhullám csupán csekély mértékben képes a helyváltoztatásra, illetve a 

fenti képességéhez meg kell „érintenie” a lelket, ezért ez csupán időleges 

hatást eredményez az evilági lények esetében, melyet pillanatnyi érzelmi 

fellobbanásként élnek meg.  

Más a helyzet, ha egy halandó védtelen lelkéhez kapcsolódik. 

Ekkor egyfajta szimbiózisba kerül a tudattal, tehát már tudatosan 

cselekszik. Onnantól látótávolságon belül már:  

• bárki választott érzelmeit képes felnagyítani, illetve elnyomni 

egy 90E-s asztrális hatásként. 

• bárki érzelmeinek tárgyát/alanyát képes megváltoztatni egy 

60E-s asztrális hatásként. 

• bárkibe képes egy teljesen új érzelmet indukálni egy 30E-s 

asztrális hatásként. 

A Lélekhullám a halandók érzelemkitöréseiből táplálkozik, tehát 

célja az, hogy minél nagyobb érzelmi viharokat keltsen a ténykedésével. 

Valakit megszállva ezt már tudatosan képes elérni, míg önállóan, 

tudatosság nélkül csupán a véletlenben bízva tevékenykedik. 

Az érzelemkeltő asztrális hatások táplálják, míg a kioltók sebzik 

hozzávetőleg E-nyi mértékben. 

 

  

Lélekhullám 
Myorass parazitája 
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Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez többnyire észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült, vagyis hogy a szélén futó 

skála egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 

A modul jellegéből adódóan a karakterek számtalan, akár előre nem tervezett helyszínen is 

megfordulhatnak a játék során. Amennyiben egy helyszínrajzzal nem rendelkező helyre tévednek, úgy 

nyugodtan használhatja a KM az alábbi rajzok egyikét az általa indokoltnak vélt változtatások mellett. 

Hat Város 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 



 

66 

Haddarennim 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Börtöntorony  
(Lépték: a térképen, 1 mező = 0,5 láb)

 
A felső két szint Telepátiától, az egész pedig térmágiától (2E) is le van védve! 

Forrás: https://apaladinincitadel.blogspot.com/2012/05/ 
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Szigetlak  

 

Forrás: https://www.pinterest.fr/pin/546765210989222262/ 
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Ősök csarnoka  

 

Forrás: https://www.peakpx.com/en/hd-wallpaper-desktop-ncryz  
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Missyri palota  

 
Az épület Térmágiától (3E) és 3E feletti tűztől is le van védve! 

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/106397609931602350/ 
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Céhház, nemesi palota  

 
Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/City_Hall_(Cambridge,_Massachusetts) 
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Erőd  

Forrás: https://www.pinterest.com.au/pin/555068722796819562/ 
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Fogadó  

(Lépték: a térképen ölben) 

 

Forrás: https://www.archiseek.com/2009/1875-new-house-twineham-sussex/ 
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Fogadó, ispotály stb  

 

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Bramshill_House 
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Arkin arénamesteri otthona  

(Lépték: a térképen ölben) 

 

https://hu.pinterest.com/pin/26458716546751097/ 
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Mellékletek 

Haddarennim vaktérkép  
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Haddarennim címerei  

   
 Assernis    Brachur Cyrn’Hyrass 
 

   
 Nabaart    Rassaljys’Mechcass Ynchi 
 

    
 Dran’Anradd’Delyath     Had’daren 
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Marrat Arkin jelentése  
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A 
 

A BOSSZÚ  ÁRA  
3-5. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK 

HELYSZÍN: Abaszisz, Ifin (Hiereváros) 

IDŐPONT: P. sz. 3695. Adron első (Áldozat) havának 20. napja 

z itt olvasható kerettörténet a 2017-ben zajló XV. 

Kalandozok.hu Téli Táborának versenymodulja, amely 

északon, Ifin városában játszódik. A történet célja, hogy 

elkalauzolja a karaktereket az ifini és a toroni nemesség két 

kereskedőcsaládjának egy konfliktusába, amelyen keresztül bemutatja a 

nemesség egy szeletét és annak viselkedésmódját, továbbá rámutat, hogy 

milyen következményekkel járhat egy példátlanul kegyetlen bosszú. 

A játékosoknak négy – a történetben szereplő – frakció közül 

egyhez tartozó karaktereket szükséges kidolgozniuk, amely választott 

érdekcsoport nagyban befolyásolja majd a történet alakulását. 

A választott frakciók okán a játékosok csapatonként különböző 

célokkal és indítékokkal állnak majd neki a játéknak, amely az 

érdekcsoportok hátterei és céljai miatt egy olyan nyitott történetvezetést és 

történetalakítást tesz lehetővé a kalandmester számára, ami reményeink 

szerint igazi kihívás és egyedi élmény lesz a játékosoknak. 

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2017.pdf 
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Hangulatkeltő novella 

férfi aggódón haladt a folyosón. A fejében már többször 

lejátszotta, hogy mit fog mondani, milyen testtartást vesz fel annak 

érdekében, hogy munkaadóját kellőképpen meggyőzze. Kezében ott lapult 

a már ronggyá gyűrögetett pergamendarab, melyre címszavakban 

feljegyezte az érveit. Olyan érveket, melyeket nem lehet csak úgy 

lesöpörni az asztalról, melyeket gondosan át kell beszélni, hiszen a jövő 

még sosem volt ennyire törékeny, mint most. Amint az ajtó elé ért, pár 

másodpercre megtorpant. Mély lélegzetet vett, mintegy erőt merítve a 

tüdejét elárasztó levegőtől, és bekopogott az ajtón. 

A szobába lépvén még ennyi – szolgálatban töltött – év után is 

benne szakadt a lélegzet a nyilvánvaló gazdagság láttán, és ehhez most 

még az is hozzájárult, hogy egyértelműen látszott urán a mérhetetlen düh, 

és a rideg elhatározás. A férfi összeszedte minden bátorságát, és 

belekezdett: 

– Uram, azért jöttem, hogy… 

– Ne is fáradj, Igron, nem változtatom meg a döntésemet – vágott 

a szavába kemény arccal a nemes. 

– Uram, engedd meg, hogy felhívjam figyelmedet arra, hogy ez 

visszahathat… 

Ezúttal sem folytathatta, mert kinyílt mögötte a csak pár 

pillanattal korábban bezárult ajtó, és őrök gyűltek köré. Igron 

hitetlenkedve meredt rájuk, és kétségbeesetten kereste nemes urának 

tekintetét, bár a lelke mélyén már érezte, hogy minden hasztalan.  

– Uram, kérlek, gondold végig, ez egy nagyon veszélyes dolog, és 

uram… 

Az egyik őr ökle akasztotta meg a mondat folytatásában, és 

miközben orrából patakzani kezdett a vér, a tanácsadó egy utolsó 

kísérletet tett arra, hogy meggyőzze urát. Elindult felé, de az első lépés 

után a földre teperték, hátraszorították a karjait, majd felrángatták, és az 

ajtó felé taszigálták. A nemes visszafordult az ablaktól, amin eddig 

rezignáltan bámult kifelé, arcát mintha márványba faragták volna, 

megkeményedett vonásai mögül nem bukkant elő a legapróbb érzelem 

sem. Határozott, eltökélt hangja végleg megpecsételte Igron sorsát: 

– Nyom nélkül tűnjön el. Senkivel sem beszélhet, vágjátok ki a 

nyelvét is. Ha megtudom, hogy bárki segíteni próbált rajta, az illető a 

vérvonala életével felel.  

***** 

A díszes csizma sarka által keltett zajt elnyelte a vastag szőnyeg. 

A nemes gyorsan haladt, mozdulatai kiszámítottak, minden lépése 

megtervezett. Sosem érezte magát ennél eltökéltebbnek, sosem volt még 

ennyire biztos a dolgában. Minden lélegzetében ott áramlott a hatalom, 

önnön akaratának beteljesülése. Ahogy ereszkedett a lépcsőn, elfogyott 

talpa alól a kövezetet borító kárpit, útját csak a fáklyatartókban pislákoló 

fények világították meg. A falon haladó árnyékok elnyúltak, mintha 

sajátos mozgásuk valami sötét, baljós történetet akarna elmesélni. A  
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mindennapi élet által keltett zajok ide már nem szűrődtek le, mélyen ülő 

csend vette körül a ház urát, felerősítve saját súlyos lépteinek moraját. 

Magára maradt a gondolataival, és minden megtett méterrel tovább nőtt 

benne az elhatározás, hogy az a helyes cselekedet, amiről már döntést 

hozott. A megfelelő bosszú. 

Ahogy belépett a szobába, már tudta: nincs visszaút. Az 

áporodott, állott levegőben a különböző főzetek illata, és a vér nehéz 

szaga jelezte neki, hogy a szertartás előkészületei megtörténtek. Az 

aggastyánnak tűnő, ám pusztán élete delén járó férfi ott várta az asztal 

mellett, és közelebb invitálta. Savószín szemeiben ott csillant a várakozás 

izgalma, és a rideg elkötelezettség, amely megnyugtatta az érkezőt. A 

nemes szótlanul helyet foglalt az egyik, kissé félreeső fotelban, és a kérdő 

tekintetre csak egy főbólintással válaszolt. A heges arcú, lassú mozgású 

férfi mosolyra húzta száját, a rekedtes hanggal járó nevetése felfedte 

helyenként hiányos fogsorában ülő, fekete fogait.  

Amint az első – számára felismerhetetlen – szavak felhangzottak, 

a ház urában hirtelen felbukkant a csúf bizonytalanság, de a kántálás 

ereje annyira lenyűgöző, és kézzel fogható volt számára is, hogy szinte a 

fotelhoz szegezte. A mormolót saját mozdulatainak heve fűtötte, úgy tűnt, 

minden hanglejtésnek és mozzanatnak fontos szerepe van a folyamatban. 

A savószín szemű férfi arca eltorzult, vonásai elnagyoltnak tűntek, mintha 

nem is önmaga lenne, csak kölcsönadná testét valami új születésének. A 

szájából előtörő sikolyok és mormolások váltakozása életre hívott valamit, 

ami nem volt látható, azonban jelenléte megkérdőjelezhetetlennek és 

véglegesnek tűnt. Görbe, göcsörtös ujjak mélyedtek a levegő – mágiával 

telített – matériájába, hogy mozdulataik nyomán a főzetekkel kevert vér 

örökös kötelékké alakuljon, túl időn és téren. A levegőbe és földre rajzolt 

jelek felfénylettek, majd elhalványultak. A hirtelen beállt, súlyos csendet a 

savószín szemű férfi zihálása törte meg, ahogy lassan felegyenesedett.  

Ajkán különös, földöntúli mosollyal letörölte a szeméből szivárgó 

vért, szétkenve megkínzottnak, ám mégis diadalittasnak tűnő arcán, majd 

odafordult a nemeshez. 

– Bevégeztetett – reszelős hangja késként vágta át a szoba 

nyugalmát. 
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Koncepció 

z alábbi modul tartalmaz jó néhány helyszínt, szereplőt és 

azok néhol lazább, néhol mélyebb kapcsolatait. A 

helyszínek, szereplők és azok céljainak ismertetése során 

több alkalommal kitérek azok titkaira. A modul lendületességének 

megtartása végett azt javaslom, hogy ezeket a titkokat (személyes és 

helyszíni), amint lehetőség adódik, oszd meg a játékon belül a 

játékosokkal – persze dolgozzanak meg érte –, ezáltal is átadva a 

szereplők valódi értékeit még a játék alatt. A titkok felfedése lehetőséget 

fog biztosítani a játékosaidnak, hogy az újonnan megszerzett tudást 

felhasználják, és éljenek vele a történetben való játékuk során. 

A kalandmodul az előzőekben említett szabad érdekcsoport-

választás miatt nem definiál egy lineáris játékmenetet, vagy egy 

egyértelmű célt, amit a játékosoknak a kalandmodul végére el kell érniük. 

Az ilyen modulok egyrészt sok szabadságot adnak a csapatnak, viszont 

kiszabott célok nélkül hamar elapadhat a játékosok érdeklődése. A 

csapatod ugyan egy érdekcsoporthoz fog tartozni, ami meghatároz 

irányokat, de végeredményben a te feladatod lesz, hogy a karakterek 

megismerése után definiálj nekik három főbb célt, és ezeket az NJK-kon 

keresztül bemeséld nekik, hogy KM-i segedelmeddel teljesíteni tudják a 

játék során. A játék igazi élménye a közös célon való munka során jön 

majd ki. 

Mivel a modulban szereplő konfliktusoknak nincs egyértelmű 

megoldásuk, vagy a modul szerint definiált kimenetelük, ezért a játékosok 

gondolatmenete alapján, velük közösen kell majd a történetet alakítanod. 

A modul által vázolt környezetbe – a játékosokkal karöltve – te 

fogsz igazi életet és színt hozni. Szeretnélek bátorítani rá, hogy merj 

módosítani rajta a közös szórakozás érdekében, akár a modul során is! 

Háttér 

rsius Tran toroni kereskedő nemes és első felesége, Ella 

Duroran aszisz kereskedő nemes házassága mind 

érzelmileg, mind kereskedelmi szempontból virágzóan telt 

7 éven át. Közös fiuk is született, akit Naudnak neveztek el. Ella a boldog 

és kiegyensúlyozott házasság ellenére, titkon viszonyt kezdett Denigon 

Hak ifini utazókereskedővel, aki később a férje lett. Ella és Hak egyik 

titkos együttlétének alkalmával az akkor 5 éves Naudot bezárták a birtok 

kastélyának egyik toronyszobájába, ahonnan a gyerek kizuhant és 

meghalt. Ersius megpróbált megbocsátani Ellának, de amint kiderült a 

félrelépés ténye, azt személye elleni árulásnak tekintette, a házasságukat 

felbontotta, és Ellát – többet közt – kiátkoztatta a toroni földről. Ella Hak 

aszisz birtokára menekült, ahol az Ersius okozta fizikai és mentális 

sérülésekből való felépülése majd egy évig tartott. A felépülés után nem 

sokkal megszületett első fiuk, Mor Kathorc, akit szeretetben neveltek fel a 

később született fattyú, Miriann mellett.  

Cyr, akinek sosem meséltek részletekben apja első házasságáról, a 

toroni boszorkányrendek befolyása alatt felnevelkedve végül Abasziszban 

kötött ki, ahol gyertya és parfümkészítő manufaktúra mögé bújtatott 

boszorkányrendet vezet jelenleg. A nemesi körökben való szereplés és a  
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Érdekcsoportok 

102. old. 

Kapcsolati háló 

105. old. 

Szereplők fő céljai 

105. old. 
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sors fintora úgy hozta, hogy Mor (Ella és Hak gyermeke) és Cyr 

szerelemre találtak, és úgy határoztak, hogy összeházasodnak.  

Ersius a lányát inkább toroni férj mellett szeretné látni, és 

megnyugtatná a tudat, hogy a halála utáni örökösödés után toroni 

vérvonalban maradnának a családi javak. Mindezek mellett egy korábbi 

tette miatt sem akarja, hogy ez a frigy beteljesedjék. Amikor fény derült 

arra, hogy Ella megcsalta, eldöntötte, hogy ahelyett, hogy megöletné, 

végérvényesen megbünteti és elválnak. A büntetésként kirovott kínzások 

mellett Ersius, a kapcsolatainak hála, a toroni boszorkányrendek egyik 

legsötétebb spiretora, Dogar Cyus segítségét is igénybe vette. Dogar a 

lelkének egy darabját feláldozta, hogy egy lélekcsírát egyesítsen Ellával, 

amely lélekcsíra egy átok segedelmével kel majd életre, miszerint a 

gyermekei házassága utáni, első szerelemben töltött éjszakán a lélekcsíra 

egy bosszúszomjas lélekrablóvá alakul, amely egyetlen célja az lesz, hogy 

végezzen a család minden tagjával és felmenőjével. Természetesen, 

amikor Ellát megátkoztatta még nem sejthette, hogy a leendő 

lánygyermekét Ella majdani gyerekével hozza össze a sors. 

Eseménysor 

• P. sz. 3660 – Ersius Tran és első felesége, Ella Duroran házassága. 

• P. sz. 3662 – Ersius Tran és első felesége Ella Duroran gyereke, Naud 

Tran megszületik. 

• P. sz. 3666 – Ella Duroran viszonyt kezdett Denigon Hak ifini 

utazókereskedővel. 

• P. sz. 3667 – Ella és Hak miatt az 5 éves Naud halálos balesetet 

szenved. 

• P. sz. 3667 – Az Erius által felbérelt Dogar átka megfogant Ellán. 

• P. sz. 3668 – Ella Hak aszisz birtokára menekül. 

• P. sz. 3669 – Ella és Hak összeházasodik a válás után 1 évvel. 

• P. sz. 3670 – Erius és Myssie házassága. 

• P. sz. 3670 – Megszületik Ella és Hak első fia, Mor Kathorc. 

• P. sz. 3671 – Megszületik Cyr Tran. 

• P. sz. 3693 – A fattyú Miriann megszületése. 

• P. sz. 3694 – Mor és Cyr egy ifini nemesi vacsorán megismerik 

egymást. 

• P. sz. 3695 (Adron Áldozat havának 1. nap) – Torniant obrati 

feljebbvalói berendelik Obratba* (Amennyiben a JK-k a Kobrák 

oldalán szállnak játékba.) 

• P. sz. 3695 (Adron Áldozat havának 2. nap) – Tornian Rukh üzenetet 

kap, hogy biztosítsa Ersius Tran ifini látogatását. 

• P. sz. 3695 (Adron Áldozat havának 3. nap) – Ovel Lissa ifini 

varázslónő az elmúlt hónap során a Kobrák egyik titkos börtönébe 

kerül. 

• P. sz. 3695 – (Adron Áldozat havának 18. napján) – Az esküvő előtt 3 

nappal az Érintetlenek elrabolják a Lyaval nevű, fiatal boszorkányt. 

• P. sz. 3695 (Adron Áldozat havának 20. napján) – Az esküvő előtti 

estén Tran családfő és felesége megérkezik Toronból. 

  

Előzmények 
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• Adron Engesztelés hava 1. nap (10 óra vagy 20 óra) – Az 

illóolajkereskedelmi üzlet a JK-k cselekedeteitől függően az esküvő 

előtti reggelen, vagy az ünnepség éjszakáján történik.* 

• Adron Engesztelés hava 1. vagy 2. nap (11 óra vagy 01 óra) – 

Khadaharah felbéreli embereit, hogy végezzenek a Kathorc 

családfővel.* 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (12 óra) – Tornian Rukh elraboltatja a 

Kathorc család lánygyermekét, Miriannt. 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (14 óra) – Tornian Rukh elaltatja 

szeretőjét, és a Kobrák egyik fészekhelyiségébe börtönözi. 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (16 óra) – Az esküvő megrendezésre 

kerül. 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (18 óra) – Az esküvő éjszakáján a 

Kékbors Őrlői rendház tagjai Borostyánszem Udhyát tervezik 

megidézni. 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (18 óra) – Az ünnepség alatt Kobra 

merénylet Eniza Oremer ellen. 

• Adron Engesztelés hava 1. nap (18 óra) – A Lyaval nevű, fiatal 

boszorkány megszökik az Érintetlenek fogságából.  

• Adron Engesztelés hava 2. nap (01 óra) – Az esküvő utáni 

nászéjszakán elszabadul Ersius átka.* 

• Adron Engesztelés hava 2. nap (02 óra) – Kathorc család emberei 

merényletet követnek el Ersius és felesége ellen.* 

• Adron Engesztelés hava 2. nap (02 óra) – Ella Duroran az esküvő után 

privát találkozóra hívja Ersiust, hogy csapdába ejthesse.* 

* Az egyes események nem feltétlenül következnek be. A történéseken a 

karakterek – cselekedeteikkel – könnyedén változtathatnak, azok akár el is 

maradhatnak! 

A fenti eseménysor nem tartalmazza az opcionális szálakat! 

Körülmények 

A modul kezdete megegyezik Adron első hava (Áldozat hava) 

utolsó, azaz negyedik hetének utolsó, ötödik napjával a P. sz. 3695. évben.  

 A történet napjai késő tavaszias időjárási körülmények mellett 

játszódnak. Ebből adódóan a nappali csúcshőmérséklet 20-25 
o
C, amely 

éjszakára 11 
o
C-ig mérséklődik.  

A modul ideje alatt ezen a hegy-völgyes vidéken késő tavaszias 

napokkal számolhatunk. A holdak ideje alatt hűvös, míg nappal langyos 

idő várható, amely jellemzőnek mondható az évszakban errefelé 

megszokottakhoz képest. Az északi széljárás többnyire csapongó 

erősséggel fúj. Olykor semmilyen, máskor viharos szél hajtja majd a 

fellegeket, melyekből csak elszórtan kószál néhány az égen. 

A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:18-

kor kel és 14:41-kor megy le. 

Időpont 

Időjárás 

Időszámítás 

Modul események 



 

91 

Mivel az éjszakai égbolt jobbára derült, jól megfigyelhetőek a 

szinte egyszerre növekedésnek induló újholdak. A holdak nélküli éjközép 

idején félórányi holdmentes égbolttal számolhatunk, amely 19:01-kor ér 

véget. 
 

óra  elnevezése  óra elnevezése  
00  Éjközép 10 Napközép  

01  Fáklyagyújtás 11 Sirályok  

02  Holdak 12 Pelikánok  

03  Áldozat 13 Füstölők 

04  Szélkelte 14 Léptek  

05  Hullámverés 15 Macskák 

06  Cápák 16 Baglyok 

07  Halak  17 Horgonyvetés 

08  Imádság 18 Ájtatosságok  

09  Felhőjárás 19 Csillagok 

A helyszín mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana 

kategóriába tartozik [lásd, PPL I. 159-162. old.]. Ez azt jelenti, hogy 200 

Mp-al lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör. 

A történetünk Észak-Yneven a Quiron-tenger déli partján, 

Abaszisz fővárosában, Ifinben játszódik. Egészen pontosan a település 

Hiereváros néven ismert részén, melyet a Várnegyed és az Abbitnegyed 

együttese alkot. 

Főesemények 

z utazás és a történet tehát a Quiron-tenger déli 

partvidékén, késő tavasszal, P.sz. 3695 Adron Áldozat 

havának 20. napján kezdődik. 

Minden érdekcsoport Ifinben székel a megszokott helyén, kivéve 

a Tran családfőt és feleségét, hiszen ők Toronból hajóznak. Ők és 

kíséretük az esküvő előtti estén, az apály előtt érkeznek Ifinbe, ahonnan 

rögtön a Palotanegyed védőfala melletti Igazgyöngyök Hona nevet viselő 

fogadóban mennek, ahol már lefoglalt szoba várja őket. 

Az esküvő (Adron Engesztelés hava 1. nap) a vörös és kék hold 

teljes holdfogyatkozása előtti délutánon kerül megrendezésre. (A holdak 

az égen vannak, viszont épp a sötét felüket fordítják a Satralis felé.) A 

hiedelmek szerint a holdfogyatkozás alatt fogant gyermek erős és 

egészséges lesz, ezért is választották a frigyhez ezt a napot. Az eskütételt 

és az azt követő mulatságot a Kathorc család birtokán tervezik 

megrendezni, az azt követő nászéjszakát pedig a Kékbors rendházban. Az 

esemény katonai biztosítását természetesen a Kathorc család hűbéresei 

vállalták. Események: 

1. Előkészületek a Kathorc birtokon és a Kékbors rendházban. 

2. Mor a násznéppel átvonul a Kékbors Őrlői rendhez, majd Cyrrel 

együtt ünnepélyesen visszavonulnak a Kathorc birtokra, ahol a 

násznép többi része várja őket. 

A 
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3. Házasságkötés előtti bemutatók. (Szemfényvesztők, tűzfújók, 

bolondok, gladiátorviadal.) A múltbéli sérelmek miatt érezhető 

feszültség a Kathorc szülők és a Tran szülők között. 

4. Házasságkötés ifini, aszisz szokások szerint. 

5. Ajándékok átvétele. Kiemelt vendégek: Oremer-ház tagjai (Lásd: Szószedet) 

6. Ünnepség. Az ünnepség alatt Kobra merénylet Eniza Oremer ellen. 

7. Nászéjszaka a rendházban. 

Násznép: Tran-ház, Kathorc-ház, Oremer-ház, Abbitlánc bankház, 

Kékbors Őrlői rendház leányai, Remeterák Taverna vezetése és 

személyzete. 

Ersius ifini utazása előtt felkeresi a spiretort, akivel megátkoztatta 

volt feleségét. Az öreg spiretortól megtudja, hogy az átok nem 

visszafordítható, és nincs más választása, mint megakadályozni az 

esküvőt, különben a lélekrabló elszabadulása elkerülhetetlen. A családi 

vér összefonódásából született lélek pedig őrá is veszélyt jelent. Ersius 

már próbálta meggyőzni Cyrt, hogy hátráljon ki a szerelem elől és 

keressen magának egy toroni párt, de ő már korábban sem hallgatott 

intelmeire, így megpróbál egy másik utat bejárni. Amellett, hogy 

támogató családapának mutatkozik, a háttérben megbízza embereit, hogy 

valamilyen módon hiúsítsák meg az esküvőt vagy a nászéjszakát. 

Attól függően, hogy az emberei milyen közel állnak hozzá, annak 

tudatában avatja be őket a feladat hátterének részleteibe. (Természetesen a 

gyanú árnyéka sem vetülhet fel senkiben, hogy ő irányította a szálakat.) 

Amennyiben az emberei kudarcot vallanak, úgy az utolsó 

pillanatban pánikba esik, és amennyiben még lehetősége van rá, kitálal 

Cyrnek, mert fél az átoktól és az azzal járó haláltól. 

A spiretor Ersius kompániájával tart egy tolókocsiban. Veszélyes 

praktikái miatt már elvesztette mindkét lábát és egy karját, egyedül félig 

már mumifikálódott bal karja van meg. Külső segítség nélkül már 

életképtelen. Ugyan élete feláldozásával valószínűleg lenne hatalma 

megakadályozni a lélekrabló elszabadulását, de titkon csak arra vágyik, 

hogy láthassa milyen pusztítást fog végezni egykori „gyermeke”. 

A két család gazdasági céljai a felszínen háttérbe szorítják az 

előzőleges családi sérelmeket, így már az esküvő előtt megegyeznek egy 

üzleti megbeszélésről, ahol terv szerint megalkudnak és egyezséget 

kötnek a gyerekek által futtatott manufaktúra olajkészítményeinek 

nagyobb mennyiségű toroni szállításáról is. A szállítást a Kathorc család 

kibővített flottája végezné (amely bővítéshez az Abbitlánc bankház 

fedezné a költségeket). Természetesen a szállítás Kathorc védelem mellett 

történne. Az áruk továbbadása Toronban pedig a Tran család kezében 

lenne. A tárgyalás célja az üzlet szentesítése, és megegyezés a pontos 

számokról. Az üzletből természetesen a Kobrák sem akarnak kimaradni, 

hiszen értékes forgóáru hagyná el Ifint. 

Az üzlet a JK-k cselekedeteitől függően az esküvő előtti reggelen, 

vagy az ünnepség utáni nászéjszakán történik. (Ersius már másnap vissza 

akar indulni Toronba.) 

Tornian Rukh elaltatja szeretőjét (a klánnak, a pénznek és a 

hírnévnek él), és a Kobrák egyik fészekhelyiségébe börtönözi. A lány 

elrablása után, de még az üzletkötés előtt megfenyegeti Khadaharah  
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Kumart, hogy a lány életének értéke mértékében emelje a bankház 

részesedését az üzletből, hogy ezáltal a Tornian is jobban járjon, különben 

nem látja lányt többet élve. 

Tornian Rukh elraboltatja a Kathorc család lánygyermekét, 

Miriannt is, hogy egy egyösszegű váltságdíjat zsaroljon ki Hakból. 

 Amennyiben a játékosok olyan érdekcsoport mellett állnak, hogy 

az esküvő utáni nászéjszaka terv szerint zajlik, akkor az együttlét után 

elszabadul Ersius átka. 

A rövid együttlét végeztével az átok beteljesül, és a spiretor által 

létrehozott lélekcsíra, amely az együttlét által megfogan, perceken belül 

öntudatra kel, és átveszi Cyr teste felett az uralmat. Szerelmét hidegvérrel 

megöli, és magába börtönözi Mor lelkét. Amit szem előtt kell tartani: 

• Minden egyes áldozat lelke és ezáltal tudata eggyé válik vele. 

• Csupán a Kathorc és Tran vérvonal kiirtásában érdekelt. 

• Minden, amit valaha tudott, érzett és emlékezett a birtokába kerül. 

• A halott léleknek nincs esélye ellene, a lelkek egyetlen célja, 

hogy visszatérjenek a körforgásba. 

• A lélekrabló képes minden emléket felidézni és beszélni róla, 

ha meg akar valakit győzni. 

• Amennyiben megpróbálják megölni, úgy megpróbál 

megszállni egy másik testet. 

Csapdába ejtéséről vagy elpusztításáról: 

• A lélekrabló egyedi jelenség, csapdába ejtve komoly értéket jelent. 

• A tébolyult varázslónő magába tudja börtönözni a lelket, ha 

valamiképp meggyőzik, hogy a lélekrabló az igazából az ő fia.  

• Egy megfelelő erősségű Lélekcsapda bélyeggel, vagy 

varázsjellel bebörtönözhető. 

• Ha felkeresik a ceremóniát vezető papot, Nostro Gren atyát, és 

elmondják neki a helyzetet, akkor az atya által kijelölt, majd 

beszerzett szent urna segítségükre lehet. (Természetesen az 

urnára más érdekcsoportok is pályázhatnak, mint pl. a Kobrák.) 

• Ha mindenkivel végzett a gyűlölt vérvonalból, akkor 

céltalanul él tovább, de nem árt senkinek, amíg meg nem őrül, 

mikor a befogadott lelkek felemésztik. 

• A tébolyult varázslónő segítségükre lehet a dög kivégzésében, 

természetesen nem ingyen. 

• A lélekrablót egy kirekesztő varázskörrel ki lehet rekeszteni. 

Ehhez az kell, hogy a családtagok a körön belül maradjanak.  

Ez a szál akkor következik be, ha Ersius emberei vagy a 

lélekrabló megölte Mor Denigon Kathorcot. 

Bizonyítékok hiányában, illetve ha a bizonyítékok arra utalnak, a 

Kathorc család emberei számára egyértelmű lesz, hogy a toroniak miatt 

halt meg az egyetlen igaz örökösük. A család a testőrség legjobb 

fejvadászait bízza meg, hogy: 

• Próbáljanak meg az ifini vámraktárból lopott árukat 

csempésztetni a Tran hajóra, majd a városőrségnél feljelenti 

Ersiusékat, ezzel is meggátolva a kihajózásukat. A hamisítót 

is felkeresik, ha kell. 

• Kövessenek el merényletet Ersius és felesége ellen. 
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Ella sosem bocsátott meg azért, amit Ersius tett vele. Gyermeke 

szerelmét tiszteletben tartja, ám az esküvő után megpróbál végezni 

Ersiussal. Privát találkozóra hívja, hogy csapdába ejthesse. (Ersius 

természetesen nem ostoba, hogy egyedül megjelenjen.) Ehhez 

fejvadászokat bérel fel (a történetvezetés érdekében ezek a játékosok is 

lehetnek), és megpróbálja elfogatni Ersiust, hogy elégtételt vehessen rajta 

a múltban okozott sérelmekért. Ersiusra élve van szüksége, hisz saját 

kezével akar véget vetni volt férje életének. Halála felgyorsítja a majdani 

örökösödést, és gyermeke anyagi jólétét. 

Tornian Rukh üzenetet kap Shinhinből, hogy egy kiemelkedően 

adakozó klánbarát nemes, Ersius Tran érkezik a városba, és hogy a 

látogatást személyes ügyként kezelje, biztosítsa, hogy ne érjék az urat és 

kompániáját meglepetések az ifini látogatása során. Tornian az üzenet 

megérkezése után azonnal nyomozásba kezd, hogy teljes képet kapjon az 

utazás céljáról és a nemes körüli viszonyhálóról, ami során kideríti a régi 

és új családi összefonódásokat a Tran és Kathorc család körül. Több 

kisebb emberrabló merényletlehetőséget kidolgoz, hogy ha úgy adódik, 

akkor mentőangyalként tehessen majd jelentést sikereiről a shinhini 

feljebbvalóinak. Tervei: 

• Tornian emberein keresztül felkeresi Ersiust és megpróbál 

vele egyezkedni, hogy inkább a saját szövetségese, az 

Amarnat aréna harcosai lássák el lánya manufaktúrájának a 

védelmét. 

• Tornian lehetőséget lát az ifjú jegyesek házasságával járó 

kereskedelmi terjeszkedés megfejésében. Kíváncsian várja, 

milyen megállapodásokba tudja bevonni klánját az esküvő 

előtt, alatt és után. 

• A Kobrák ráteszik a kezüket egy adag adódokumentumra, 

amikből egyértelmű, hogy a Kathorc család komoly 

mértékben – még a Hierevárosban elfogadott mértéken is túl – 

sikkaszt a királyi adóbefizetésekből. 

Amennyiben a játékosok a Kobrák oldalán lépnek be a játékba, 

úgy Torniant fogják helyettesíteni, és az általa kijelölt célokat 

véghezvinni, mivel Torniant obrati feljebbvalói berendelték Obratba, hogy 

felelősségre vonják (erről természetesen a JK-k nem tudnak) a szervezet 

látszólagos ifini hanyatlása miatt. A vele való limitált kommunikáció a 

KM hatásköre. 

 Khadaharah régivágású üzletember, nem bízza a véletlenre 

bevételei maximalizálását. Az olaj- és illóolaj-kereskedelmi egyezkedés 

utánra felbéreli embereit, hogy végezzenek a Kathorc családfővel és a 

potenciális szemtanúkkal, mert tudja, hogy Kathorc fia ugyan eszes, de a 

kardforgatáshoz jobban ért, mint az üzlethez, így sürgetheti a Kathorc 

család pénzkifizetéseit. 

Ez a szál akkor következik be, ha az esküvő nem jött létre, mivel 

nincs elég biztosított fedezet a hitelek visszafizetésére. Ez csak akkor 

oldható fel, ha az Abbitlánc bankház üzleti részesedést szerez a Kathorc 

vagy Tran üzletekből. 
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Mellékesemények 

növő holdak idején, tehát az esküvő éjszakáján a Kékbors 

Őrlői rendház tagjai egy különleges eseményre készülnek. 

A holdak egyedi pozíciója, az Antiss és a manaháló az 

élet energiáinak egy különleges együttállását biztosítja az éjszaka 

folyamán, amely rendkívüli alkalmat ad a szektának egy jelentős mágikus 

idézéshez. A rendház tagjai Borostyánszem Udhyát tervezik megidézni az 

éjszaka folyamán, a rend egyes tagjait átitató vérmágia segítségével. Az 

idézés a rendház egyik titkos vermében fog zajlani. Az egy órás rituálé 

során vérelementálként megidézik Udhya szellemét, aki megerősíti őket a 

hitükben, és sugallatokon keresztül instrukciókkal látja el leányait. A 

sugallatok során két fontos pontra tér ki: 

• Lanirla Gran Grattan rendtársuknak, Ifin révbárójával való 

frigye. 

• Udhya 24 évvel későbbi érkezése. 

Ovel Lissa ifini varázslónő az elmúlt hónap során a Kobrák egyik 

titkos tömlöcében raboskodott. Mivel a Kobráknak nem tetsző 

tevékenységet folytatott a különböző gyógyitalainak az árusításával, így 

egyszerűen elfogták és tömlöcbe vetették. Azt tervezik, hogy eladják egy 

hajóra rabszolgának. Segélykérése a frakcióktól függetlenül a 

játékosokhoz fog eljutni. Különleges képességei közé tartozik a 

démonológia, de természetesen ért minden más varázslópraktikához is. 

Kiszabadítása hasznos segítség lehet a játékosoknak bizonyos szálak 

felgöngyölítésében, amennyiben igénylik. Az egyetlen hátulütője a 

dolognak, hogy évtizedekkel ezelőtt elvesztett fiát a feketemágia minden 

általa kiaknázható módján megpróbálta visszahozni az élők sorába, amely 

megviselte elméjét. Az időnként visszatérő küldetéstudata rögeszmévé 

vált, így kérései nem minden esetben teljesíthetők. Segítségéért cserébe 

olyan dolgokat kér, amelyek súrolhatják a józan ész határát, pl.: egy 

halott, 5 éves forma gyerek testének beszerzését. Amennyiben valami 

megmagyarázhatatlan oknál fogva Ella Durorannal hozná össze a sors, 

úgy ezen a szálon sok közös témájuk lehetne. 

Ella Duroran Ersiussal történt házasságkötésükkör Ersius 

édesanyájától megkapta ajándékba a nemzedékeken át Tran feleségeken 

keresztül örökített értékes családi nyakéket. A válás után Ella a nyakéket 

megtartotta, hogy szükség esetén pénzzé tegye. A nyakék a Kathorc 

rezidencián lévő hálószobájában található, egy lakattal elzárt ládában. A 

ládában tárolja naplóját, amiben sok haszontalan információ mellett 

bevallja, hogy Mor és Cyr első gyerekének születése után meg akarja 

mérgezni Cyrt, hogy ne emlékeztesse többé volt férjére. A mérget már 

megvette egy Kobrától. Ezért: 

• Ersius megbíz pár embert, hogy jussanak be a Kathorc 

villában Ella szobájába, és kutassanak a nyakék után. 

• Ha nem a játékosokon múlik a dolog, akkor a Kobrák 

hozzájutnak az információhoz, és maguknak akarják az 

értékes nyakéket. 
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Az arénaviadal amellett, hogy mindennapos kereseti lehetőséget 

biztosít a jól fogadóknak, komoly presztízsértéket hordoz az alvilági 

klánok számára. A negyedévente megrendezésre kerülő 12 mérkőzéses 

torna épp a kalandmodul ideje alatt zajlik. A modul napjai alatt minden 

10-dik órában (20 órás napok) egy – gyakorlatilag mindig halállal 

végződő – tornaviadal zajlik. 

A Kobráknak és a Kathorc családnak is titkon részt vesz egy-egy 

fizetett gladiátora. A viadalhelyszín remek teret biztosít a Torniannal való 

kapcsolatfelvételre. 

Az aréna a Hiereváros egy használaton kívüli ciszternájában van 

berendezve, a legismertebb bejárat a Bárdok ivójában, a Hiereváros dél-

nyugati részében található. 

 Az Érintetlenek a Nagykirály szolgálatában álló 

boszorkánymester rend, amelyet a különböző boszorkányszekták 

felszámolására hoztak létre. Az Érintetlenek már régóta figyelik a 

Kékbors Őrlői rendházat. A boszorkánymester szektának több embere is 

van a városi kincstár adófelügyelői között, akik közül az egyiknek feltűnt, 

hogy a rendház pénzügyei nincsenek arányban az illóolajokból érkező 

bevétellel. Röviddel ezután elkezdték figyelni a szállított árukat, és 

kiszimatolták, hogy boszorkánygyertyák is kerültek az északra induló 

rakományok közé. 

Az Érintetlenek szinte minden esetben univerzális ellenséget 

jelentenek a kalandmodul frakciói számára: 

• A Kékbors Őrlőire boszorkányper, kivégzés és vagyonelkobzás 

vár, ha kiderül róluk, hogy az Éjanyák követői. 

• A Kathorc és Tran családnak amellett, hogy az előző pont 

miatt a gyerekek elvesztését kockáztatják, a hajózási 

engedélyeiket is bevonhatják, továbbá teljes inkvizíciós 

nyomozás áldozatai lehetnek. 

• Az Abbitlánc bankház kényelmetlen helyzetbe kerülhet, ha az 

inkvizíció felelősségre vonja, hogy a pénzbevételei különféle 

boszorkányrendekből erednek. 

• Az Érintetlenek hozzájutottak a Kobrák egyik üzenetéhez, 

amelyben a Torniant Ersius védelmére kérik fel. Ezzel a 

Kobrák elleni uralkodói ellenszenv tovább nőhet, amely 

komoly károkat okozhat a rendnek. 

• Amennyiben Cyr és Tran házassága létrejött, és elszabadult a 

lélekrabló, úgy szövetségesként is funkcionálhatnak. 

Az Érintetlenek az esküvő előtti napokban elrabolták a Kékbors 

Őrlői egyik leányát, Lyavalt, és az inkvizíció melegágyán kezelték. Miután 

kiszedtek belőle – a modul eseményeit tetszőlegesen befolyásoló – érdekes 

információkat, a lány megszökik. Lyaval a kínzások után, az esküvő alatt 

vonszolja magát vissza a rendházba, teljesen megtörten és zavarodottan. 

A KM-re van bízva, hogy milyen infókat szedtek ki belőle, és hogy 

az Érintetlenek miként és mikor kívánnak további lépéseket tenni. Ez:  

• Lehet, hogy csak folytatják a Kékbors Őrlőitől induló hálózat 

feltérképezését. 

• Lehet, hogy embereikkel megjelennek és bizonyítékok után kutatnak. 

• Lehet, hogy üzletet ajánlanak valamelyik félnek a Kékbors 

Őrlői felszámolása érdekében. 

Alvilági 

arénaviadal 

Amarnat alvilági aréna 

109. old. 

Az Érintetlenek 

Kékbors Őrlői rendház 

105. old. 

Tornian Rukh 

119. old. 

Bárdok ivója 

109. old. 

Cyr Tran 

116. old. 
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Csupán egyetlen ember él a Hierevárosban, aki képes a királyi 

adópecsétek hamisítására, ő pedig az erioni tolvajbáró Gar Hestigon apja, 

Gar Impius. Pár éve költözött Ifinbe – távoli barátja Kor Ardar meghívása 

után –, és évi 1-2 megrendelésből él. A Kathorc család bérelte fel 

legutóbb munkára, amikor is egy királyi felhatalmazást rendeltek tőle, ami 

szerint a vámraktárból a Kathorc ezüstékszereket az Aranyszigetre 

szállíthassanak. Természetesen az ezüstkészlet sose ért az Aranyszigetre, 

hanem rövid úton a tadzehi kikötőben landolt, ahol a Kathorc családnak 

ugyancsak van birtoka. Gar Impius komoly szolgálatot tehet minden fél 

számára a történetben, amennyiben szükség van rá. 

A figyelmeztetés jegyében Tornian megbízza a Kígyószeműeket 

(vagy Tran, vagy Hak a játékosokat), hogy pirítsanak egy kicsit 

Khadaharah orra alá a szeszfőzde felgyújtásával. Tornian ezzel 

nyomatékosítani akarja tárgyalási pozícióját Khadaharahhal szemben. 

Ifin 

baszisz legnagyobb – de nem legsűrűbben lakott – 

tartománya az alapítók téli kikötőjéről (ífren; parázstartó) 

kapta nevét. Ifin a hetedkor végén az ország Ynevre 

nyitott főkapuja, nagykirályainak székhelye és a Quiron-tenger déli 

partjának egyik legforgalmasabb kereskedelmi csomópontja; 

házrengetegében már a Pyarron szerinti 3650-es népszámláláskor is 

háromnegyedmillióan éltek. Eredeti neve „Az obaszok vára, melyet 

Otlokir hódított meg a nyári hadjárat végén”, mely később „gesz gatoni 

fin”-re, majd Ifinre rövidült. 

Ifin kiváló fekvésének köszönheti, hogy királyi székhellyé válva 

rohamos fejlődésnek indulhatott. Mély, de jól védhető bejáratú 

kikötőöblét sziklás dombok veszik körül, melyek útját állják a szeleknek. 

A város mögött a Parti-Onpor teraszos szőlőskertekkel ékes, helyenként 

kopáran fehérlő nyúlványai tornyosulnak. Ifintől nyugatra azonban bőven 

termő lapály kíséri a tengerpartot, melyet a kis Khallinde-folyó öntöz 

vizével. A nyáron hajózhatatlanul sekély Khallinde Ifin falai alatt ömlik a 

tengerbe, mellékága a kikötőöböllel is összeköttetésben áll egy, még a 

crantai időkből származó nyitott csatorna révén. 

A halászoknak igazán kedvező az az együttállás, hogy számos 

édesvízi halat foghatnak bőséggel a folyóból, ugyanakkor még bővebb 

választék és nagyobb mennyiség lelhető fel a tengerből. Valószínűleg ez a 

bőséges élelemforrás volt az egyik kulcsa, hogy ilyen hihetetlen méretűre 

növekedhetett ez a város. Napkeltekor lenyűgöző látvány a rengeteg 

halászhajó vitorlája, melyeken halászok százai térnek már vissza 

bőségesen megrakott hajóikkal, hogy hordják a tenger gyümölcseit ennek 

a fenevadnak a gyomrába. 

A napok ilyen indítását követően állandóan hatalmas forgalmat 

bonyolít a több mint három mérföld hosszan elnyúló kikötő, mely a 

halászokat és tengerészeket kiszolgáló épületeivel önmagában felér egy 

nagyobb várossal. 

  

A Ifin térképe 

124. old. 

Megjelenés 

A hamisító 

Veszély a 

szeszfőzdében 

Szószedet 

144. old. 
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A kikötő és a folyótorkolat között emelkedő, háromszáz láb 

magas Várhegy csúcsát a nagykirály várpalotájának sokszor átépített, 

bazaltfekete tömbje uralja. Innen szökik a magasba az ágas-bogas 

Tűtorony, a rettegett börtön, melynek falai között démonok járnak, 

eltévelyedett lelkek kísértenek. Csúcsáról letekintve feltárul a város 

látképe, s benne hat másik időrágta, sötétlő torony: hajdan szerafisták 

tanyái, ma boszorkánymesterek rendházául szolgálnak, egy kivételével, 

mely a szakadár dartonitáknak ad otthont. A hegy meredek lejtőin a 

palotanegyed fényűző nemesi rezidenciáinak vörös cseréptetői villannak 

elő a kertek zöldjéből. A városrészt kerítő fehér kőfalnak már régóta 

nincsen védelmi szerepe, mindössze az illetéktelenek és nincstelenek 

távoltartására szolgál. 

Az öblöt félkaréjban övező kerületek a régmúlt idők tíz láb vastag 

törmelékére épültek. Piaci kofák kárálásától, kereskedők alkudozásától 

hangos, élettől vibráló városrészek, nem egy kalandor tűnt már el örökre. 

A girbegurba utcáik fölött hol díszes, hol roskatag kő- és téglaházak 

támaszkodnak egymásnak; három mérföld hosszú rakodópartjukat 

halpiacok, raktárházak, állóhajók, matrózkocsmák, örömtanyák, 

elhanyagolt és pompázatos szentélyek sora kíséri. Egy kis félszigetre épült 

Antoh ragyogó kék mázas kerámiával díszített nagytemploma – az északi 

főpap rezidenciája –, melyet örök ködfátyolba burkolódzó kertek vesznek 

körül. Alig fertályórányi járásra a Gabonatőzsde alkuszai fohászkodnak 

Dreinához, akinek szentélyegyüttesét szinte elborítják a fogadalmi 

szobrok és emléktáblák. 

A kikötő bejáratát kétfelől erődök őrzik, boltozatos termeikben 

mágikus gépezetek mozgatják az öböl nehéz abbitacél záróláncát, 

melynek roppant, kovácsolt láncszemei egy hajdanán Ifinbe költözött 

törpeklán mestereinek tudását dicsérik. A hosszú hullámtörő végén álló 

keleti erőd legmagasabb bástyáján világítótorony örökégő varázstüze 

izzik. 

Ifin nemcsak menedéket kínál a Quiron-tenger hajóinak, hanem 

gyógyulást is: a várheggyel átellenes Temető-domb lábánál hajóácsok és 

vitorlavarrók műhelyei, szárazdokkok és fatelepek csoportosulnak, 

tűzbiztos távolságra a város sűrűn lakott negyedeitől. Itt, egy part menti 

szigeten helyezkedik el a nagykirály flottatámaszpontja, mely hatalmas 

hajógyár és fegyverraktár is egyben. 

A tengertől távolabb kézművesek és kétkezi munkások 

csendesebb kerületei húzódnak egészen Marsidas Sáncáig, a vizesárokkal 

övezett kettős városfalgyűrűig. Ifin régen kitört már a majd kétezer éves 

erődítmények szorításából, de a falak előtt csak szegényes viskók, 

temetők, kohók, tímárműhelyek és mészárszékek gyűrűje húzódott egész 

a közelmúltig. Ekkor történt, hogy VII. Abalon nagykirály egy második 

városfal kiépítése mellett döntött, mely a közeli dombok némelyikét is a 

városhoz kapcsolja. Manapság mind több belsővárosi épít itt új, takaros 

házat, habár a fal befejezése már vagy negyedszázada húzódik. 

A 3690-es évek végén Ranrag Hierre Dal Raszisz Otlokir 

nagykirály már csak névlegesen uralja: mióta a szélhűdés leverte a 

lábáról, a tényleges főhatalmat a koronatanács gyakorolja. Hogy a 

lehetséges utódjelöltek közül melyik lesz a honalapító aranytrónusáért 

jelenleg is folyó titkos küzdelem győztese, megjósolni sem lehet. 

Politika 
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A politikai széttagoltság, intrikák és a mindent átszövő korrupció 

eredményeként a város messze nem olyan jómódú, mint ahogy kiváló 

adottságai révén lehetne. A birtokosok sok helyen szűklátókörűségből 

gátolják a kézműipar fejlődését, és a politikai tagoltság nem kedvez a 

közbiztonságnak sem. A nemes családok külön testőrséget tartanak fenn, 

hiszen majdan mindegyikük az árnyjátékok félelmében kell töltse 

mindennapjait. 

A tartományt vallási szempontból rendkívüli sokszínűség 

jellemzi. A P. sz. XIX. század belháborúja óta számos egyház kapott 

hitvalló (támogatott) vagy fogadalmas (tűrt) státuszt a koronától... 

pontosabban azoktól az udvari érdekcsoportoktól, melyek amúgy is 

szűkös mozgásterüket féltik a Tharr-kultusz – és az általa támogatott Dal 

Raszisz-ház – túlzott befolyásától. Máshol ebből is fakad, hogy a 

tengerészek szerint inkább hajózzon az ember egy nafta szállítmánnyal 

megpakolt hajóval a legnagyobb viharban, mintsem vallási témákban 

nyilatkozzon nagyközönség előtt. 

Krad nagy befolyással rendelkezik a nemesség körében, a tehetős 

ifjakat mind a Krad egyháza által pártfogolt kiváló egyetemen taníttatják. 

Míg a vallás derékhadát a szintén itt pallérozódó nagyon erős polgári réteg 

adja. 

Ennek ellentételezéseképpen a másik nagy hírű képzést a 

hadiakadémia adja, ami erősen Toron befolyású, és ennek megfelelően 

Tharrhoz kötődő. A nemesség másik jelentős része ebbe az irányba hajlik, 

és úgy látják Tharr az az Istenség, akinek követése a legbiztosabb a 

jövőjük szempontjából. Ide tartoznak azok is, akik igyekeznek minél 

magasabbra kapaszkodni a ranglétrán, és ezért bármit hajlandóak 

megtenni. 

Ugyanakkor nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a 

város lüktető szíve a kikötő és a hajózás. Így bár nagyon komoly 

összetűzések is vannak Krad és Tharr vallása között, sokak szerint Antoh 

az uralkodó vallás a városban. Látszólag nincs nagy hatalma, de valójában 

Antoh dönt a város minden napjáról, és bármelyik nap dönthet úgy, hogy 

egy hajó sem fut ki, vagy érkezik be a kikötőbe. 

Ezek mellett a hatalmasságok mellett még nagy hatalommal bír 

Ellana, akivel senki sem ellenséges, viszont sokakra terjeszti ki a 

befolyását. Nem ritka, hogy a nagyobb üzletek körül ügyködő kereskedők 

és nagyurak közelében gyakran felbukkan egy Ellana-papnő, aki mézes-

mázos hangon suttog a fülébe. 

A városban járva pedig nincs az a kicsi eldugott vallás, ami ne 

kapott volna legalább egy kis szentélyt valamelyik apró sikátorban, vagy 

titokban elrejtve a kíváncsi szemek elől. 

Ifin tartomány címerpajzsa – mely a Pyarron szerinti XX. század 

óta Abaszisz jelképe is egyben – háromszögletű; arannyal fogazott 

hullámkék mezejében felül hétágú korona abbitban, alul egymást 

keresztező, arannyal fegyverzett kardok feketében. 

Ifinnek Psz. 3690-es évek közepén hat városnegyede van – bár 

negyedeit és azok határait a nagykirályok gyakran változtatják. Ezek a 

Palotanegyed, a Hiereváros (későbbi Vár- és Abbitnegyed), az Óváros, a 

Kalmárnegyed, a Vasnegyed és az Őrnegyed. 

Vallás 

Közigazgatás 
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Az ifini törvények az anyaország Abaszisz törvényeihez 

hasonlóan rendkívül szigorúak – elvben, mert a hatóságoknak kevéssé 

sikerül betartatni azokat. Legrosszabb esetben, jó kapcsolatokkal és kellő 

mennyiségű kenőpénzzel bármikor kivághatja magát a balszerencsés 

utazó. A városőrség katonái hadászatilag kevésbé képzettek, erejük a 

létszámukban rejlik. Nem meglepő, hogy a tisztesebb városőri rangban 

lévő katonák, a nemesek városi szemei, sokszor a nemes családok 

szolgálóiként a családok testőrségében is ellátnak posztokat. 

Ifin Abaszisz legjelentősebb kikötővárosa, így pénzbevételeinek 

és gazdaságának jelentős részét a tengeri kereskedelemből és szárazföldi 

árucserékből meríti. A tengeri kerekedelemben a legfontosabb üzletfél 

Toron, ahol jó árat adnak az aszisz gyapotért, búzáért, borért és 

abbitacélért, de az ifini kikötőből indul a nádcukor és a fűszerek java része 

is a császárságba. A Toronból behozott áruk nagy részét kereskedői üveg, 

használati tárgyak és kézműipari termékek teszik ki, ugyanis a legtöbb 

jómódú aszisz meg van róla győződve arról, hogy az igazi kifinomultság 

és a luxus szülőhazája Toron. Abaszisz legfontosabb és talán legősibb 

szárazföldi kereskedelmi útvonala, az Erionból érkező vörös út, ami Doria 

hercegség felől lép az országba, és végighalad a part mentén egészen 

Ifinig. A másik legjelentősebb kereskedelmi út a dzsad vidékekről jövő 

Fahéjút, amely nyugati ága Mirian felől jut el Ifinig. 

A virágzó gazdasági élethez, és az országhatárokon átnyúló 

kapcsolatokhoz komoly mértékben hozzájárul az Ifini Egyetem. Az 

Egyetem a legnevesebb dél-quironeiai tanintézet, messzi országokból 

érkezett – főleg polgári származású – diákok találkozóhelye, ahol jó nevű 

tudományos műhelyek működnek. A Krad vallása felé elkötelezett 

Egyetem egyben a pyarronita nemesifjak képzésének központja is. 

A nagykirály Hadiakadémiája ugyancsak Ifinben található. A 

Hadiakadémián szigorúan a Toron-hű elit fiai tanulnak és az oktatók 

között toroni professzorok és Tharr-papok is gyakran felbukkannak. A 

tantárgyak az udvari és a katonaéletre való felkészítést szolgálják: 

fegyverforgatás, hadtudományok, etikett, zene és irodalom. 

Észak-Ynev egyik leginkább szokszínű városa, a lakosság döntő 

többségét alkotó helyi népek mellett megtalálhatók itt a gorviki és dzsad 

diaszpórák éppúgy, mint a törpék egy nagy kolóniája. Pezsgő 

kereskedelmi, politikai, kulturális, vallási és tudományos élet jellemzi, 

ugyanakkor közbiztonsága meglehetősen kérdésesnek mondható, 

köszönhetően a városban megtelepedett és tevékenykedő számos 

szektának, alvilági testvériségnek és klánnak. A város mágnesként vonzza 

a kereskedőket, bankárokat és pénztelen kalandorokat egyaránt. Mesebeli 

vagyonok halmozódnak fel a patríciusok kezén, amelyek aztán ködként 

foszlanak szét, ha egy váratlan csapás zúdul a nyakukba. A város 

bőségesen el van látva a szórakoztatás minden területén, kezdve a jó 

borozóktól egészen a – pyarroni normák szerint – tiltott örömök 

kedvelőinek kiszolgálásáig. 

Máshol egy kisebb országnak nem jut annyi rend, klán, csoport 

vagy szövetség, ami itt egy kupacba gyűlt. A kisebb klánok között 

napjában veszik oda akár több is, és jelenik meg egy új, ami a helyére lép.  

Lakosság 

Klánok, rendek, 

iskolák 

Gazdaság 
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A folyamatosan lüktető város vonzza magához az ember tömeget, akik hol 

csak szerencsét próbálni érkeznek, hol tényleg indokolt a megjelenésük. 

Viszont ahogy megérkeznek, csak akkor tudatosul bennük, hogy az előző 

generációk is pont így érkeztek, és már nekik se nagyon volt hely a 

feltörekvésre. Szinte folyamatosak az összetűzések, amiket nem is igazán 

tud megfékezni a városőrség, de talán nem is akar beleszólni, amíg 

komolyabb kárt csak egymásban okoznak, és nem lépnek egy-egy 

nagyobb úr tyúkszemére. 

Az összetűzésekhez bőven elég embert találni abból a sokból, 

akik szárazföldön, vagy tengeri úton érkeznek, de nem sikerült beváltani a 

terveiket. Vagy épp ellenkezőleg, a szerencséjüket egyesek pont úgy 

találják meg, hogy valamelyik félhez szegődnek jó pénzért, és megtesznek 

bármit az új családjukért, klánjukért. 

A sok harc sok szövetséget, szívességet és tartozást jelent. Mindig 

találni olyan klánt, akihez az újonnan érkezettek tartozhatnak, ám mindig 

veszély leselkedik rájuk, és akár rövid idő alatt az életükre is törhetnek, ha 

fordul a kocka. 

A kicsi névtelen klánok fölött helyezkednek el azok, akiknek 

sikerült megteremteniük a helyüket és az elismerésüket Ifinben, ezek a 

klánok érezhetően több hatalommal rendelkeznek, és számos olyan ember 

akad aki a kedvükbe akar járni. 

A hajóácsok céhe ebben a kikötővárosban az egyik 

legerősebbnek mondható, akiknek rengeteg kereskedő a lekötelezettje. 

Amennyiben valaki keresztbe tesz nekik, el is felejtheti, hogy valaha a 

tengeren fog üzletelni, az sem ritka, hogy a delikvens a feketecápák 

martalékává válik. 

A Vándorút szövetsége biztosítja a védelmet azoknak a 

karavánoknak, amik érkeznek a két fő kereskedelmi útvonalról. Aki a 

tagja ennek a szövetségnek, az biztos lehet benne hogy a városba érkezést 

követő második napon is még sértetlen lesz a portékája. Ez elég fontos, 

mert gyakoriak a tolvajbandák rajtaütései az éppen az út fáradalmait 

kipihenő őrökön. Öreg kereskedők szokták mondani, hogy nem az út a 

legveszélyesebb, hanem megérkezni Ifinbe. Ezért is olyan népszerű a 

Vándorút szövetsége. Még az alapításakor kemény példát statuáltak a 

tolvajokon, így már csak a legostobábbak (vagy legmerészebbek) merik 

megkockáztatni, hogy az ő védelmük alatt álló áruból lopjon. 

A törpe kolónia szakmai tudása felbecsülhetetlen a környéken, 

tudásukat súlyos aranyban mérik, ennek megfelelő szintű kapcsolataik is 

vannak mindenfelé. A legtöbb nemesi házba van bejárásuk, a város 

védelmét szolgáló mechanikai mesterművek miatt pedig köztiszteletben 

állnak a legmagasabb körökben is. 

Az Óváros Fogadósai saját őrséget tartanak fent, ami biztonságot 

és megnyugvást jelent a különféle tolvajok, fejvadászok és csavargók 

ellen. Ez persze nem hivatalos őrség, de a városőrök szemethunynak, mert 

a legtöbbször az ő dolgukat könnyítik meg. 

A Nincstelenek klánja a város koldusaiból verbuválódott. 

Mindenhol van szemük és fülük. Hiába képzetlenek, olyan sokan vannak, 

hogy nem egy nagyhatalmú klán tűnt el nyomtalanul, amikor túlzott 

magabiztosságuk arra sarkallta őket, hogy ujjat húzzanak a 

Nincstelenekkel.   
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A város rendjeit a végtelenségig lehetne sorolni. Az ismertebb, 

országhatáron túlnyúló klánok, mint a Kobrák, Szürkecsuklyások, 

Éjnővérek, Parázsnővérek, alidaxiak, továbbá természetesen a kalandozók 

és az aszisz nemesség is vívja kegyetlen háborúját Abaszisz trónjáért, és a 

hatalomért. 

Leírások 

Tran Család 

Ersius Tran – toroni családfő 

Ella Duroran – Ersius első felesége 

Naud Tran – Ersius és Ella fia (5 évesen meghalt Ella hibájából) 

Myssia Rantar – Ersius második felesége (Cyr anyja) 

Cyr Tran – Ersius és Myssia lánya 

Jelmondat: Gyökereink mélyre nyúlnak! 

Szolgák: 50 fő 

Napszámosok (meleg hónapokban): 100 

Katonák: 40 fő 

Birtokok mérete: 400 hold 

A Tran (sedular) nagymúltú botanikus és kereskedőcsalád a toroni 

Shinhin városában. A város tengeri közelsége viszonylag jól elsimítja az 

éghajlat változásait, amely kedvező körülményeket teremt különböző 

herbáriumok alapanyagaként szolgáló növények termesztéséhez. A család 

több generáción keresztül építette és bővítette birtokait, amely jelenleg is 

Toron egyik legnagyobb füvészetének számít. A több generáció alatt 

kidolgozott füvészeti technikáik egyedülállók Toronban és Ynevszerte is. 

Több boszorkánymesteri rend – beleértve a hercegi boszorkánymesteri 

rendet – is aktív vásárlója a családnak. Királyi levél igazolja, hogy 

kizárólagos termelői az Atlender féléknek, amely a birodalomban széles 

körben használt vallatóméreg alapanyaga. 

Jelenleg nincs semmilyen közvetlen üzleti veszélyt jelentő 

ellenfelük Toronban, de több kisebb nemesi család (Achon, Sidara) is 

szeretne magának egy szeletet a féltve őrzött Atlender monopóliumból. 

Az üzletet a családfő vezeti, de számos segítséget kap a család 

többi tagjától. 

Kathorc Család 

Hak Denigon Kathorc – Ella második férje 

Ella Duroran – Ersius első felesége (Mor anyja) 

Miriann Kathorc – Hak fattyú lánya 

Mor Denigon Kathorc – Cyr aszisz vőlegénye, Ella és Hak gyermeke 

Cyr Tran – Mor jegyese 

Jelmondat: Sebesen a habok felett! 

Flotta: egy szkogg, egy bárka, két erracal, három karavella, egy tucat 

galló és iburn, két hadigálya. 

Szolgák: a hajókon mintegy hatvan rakodómunkás, illetve a gályákon 

nagyjából százhúsz rabszolga, és száz önkéntes. 

Matrózok: két-háromszáz matróz, akik önfejűek ugyan, de a Kathorcok 

pénzelik őket 

Érdekcsoportok 

Erius Tran 

110. old. 

Hak Denigon Kathorc 

113. old. 

Ella Duroran 

112. old. 

Myssia Rantar 

112. old. 

Cyr Tran 

116. old. 

Ella Duroran 

112. old. 

Miriann Kathorc 

114. old. 

Mor Denigon Kathorc 

115. old. 

Cyr Tran 

116. old. 
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Katonák: 75 harcedzett katona 

Vagyon mértéke: A szállítmányok összértéke egy időben tipikusan 

meghaladja a kétezer aranyat, a hajóflotta értéke nagyjából négyezer-

négyezerötszáz arany. 

A Kathorc dinasztia generációkra visszanyúló szállítmányozó és 

kereskedő múlttal bír, ifini gyökerekkel. Tengeri flottájuk és raktáraik a 

Quiron-tenger szigetein és partmenti városaiban mind-mind 

megtalálhatók. Nevük jól ismert, amely komoly tárgyalási alapot ad nekik 

bármilyen szintű nemesi körökben. Jó kapcsolatokat ápolnak több toroni 

házzal is, amely az északi szomszéddal való árucserék terén különleges 

helyzetbe helyezi a családot és foglalkoztatottjaikat. A szállított 

árucikkeik közül kiemelendők az abbit ötvözet fegyverek és használati 

tárgyak, a parfümök és az ibarai selyemanyagok. A Kathorc család 

folyamatosan keresi a lehetőségeket a szállított árucikkeik armadájának 

bővítésére. 

A közelmúltban történt kalóztámadások, és főképp az épp zajló 

14. zászlóháború miatt erősen megnőtt az olajok és illóolajok utáni 

kereslet, amely teret a család be is szeretné tölteni. 

Abbitlánc bankház 

Khadaharah Kumar – Ifini bankházvezető 

Mailea Kumar – Kumar lánya, ügyintéző 

Jelmondat: A házunk, akár az abbit lánc! 

Szolgák: 12 fő 

Bankháziak: 6 dzsad ügyintéző 

Katonák: 20 harcedzett katona, szükség esetén Kathorcoktól bérelnek 

Birtokok: bankházépület, 10 darab, szinte kihasználatlanul álló, eladásra 

kínált kúria Ifinben. 

Az ibarai gyökerekkel rendelkező bankház hosszú évtizedek óta 

üzemel Ifinben. Az alapítók sikeres lavírozásának hála az ifini új 

bányanyitási hullámkor olyan infrastrukturális fejlesztésekhez sikerült 

hitelt nyújtaniuk, mint az útépítés és a nagy ácsmanufaktúra kiépítése. A 

kamatoknak és a délről északra menekített vagyonnak hála Ifin egyik 

legnagyobb és legmegbízhatóbb bankházává nőtte ki magát. A 

törlesztésképtelenektől elkobzott birtokok jó alapot nyújtottak az üzlet 

területi tulajdonjogainak kiterjesztésére. 

Az elmúlt fél év során több kuncsaft is fizetésképtelenné vált, az 

elkobzott javak és területek feletti ellenőrzés költségessé vált, ami nem 

nyilvánosan, de gazdaságilag lejtő pályára állította a bankházat. Kumar 

minden lehetőséget megragad, hogy a bankház likviditását stabilizálja. 

Kobrák 

Tornian Rukh, A Türkiz Kobra – alvilági vezető 

Ifin a Dél-Quironeia legnagyobb városa. Alvilágának irányítását 

több nagyhírű tolvajklán próbálja felügyelete alatt tartani. Az Abasziszban 

obrati központtal rendelkező Kobráknak, természetesen Ifinben is komoly 

érdekeltségeik vannak. A több sejtre osztott alvilági hálózat, az árnyakban 

rejtőzve, egymástól tökéletes függetlenségben folytatja mindennapos  

Khadaharah Kumar 

117. old. 

Tornian Rukh 

119. old. 

Mailea Kumar 

118. old. 

Kathorc család kúriája 

106. old. 

Abbitlánc bankház 

108. old. 
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tevékenységét a városban. Hiereváros felügyeletéért Rukh Tornian, a 

Kígyónyelvű Türkiz Kobra a felelős. Tornian sosem titkolta nagyravágyó 

személyes céljait a város alvilági kincsei felett való teljes ellenőrzés 

tekintetében, amely tevékenysége már sokszor megkérdőjelezte az általa 

vezetett sejt hatékonyságát, ám végérvényben obrati feletteseinek még 

sosem kellett csalódniuk benne, így könyörtelen tolvajhercegként irányítja 

a hierevárosi Kobrákat. 

A felszín alatt mindenki számára úgy tűnik, hogy a hierevárosi 

Kobrák, feltehetően Rukh felelőtlen költekezésre miatt komoly anyagi 

gondban vannak, és ezáltal elkezdték elveszteni domináns pozíciójukat és 

totális ellenőrzésüket Hierevárosban. 

A Kathorc család raktárhelyiséget biztosít és anyagi javakat fizet 

a hierevárosi Kobráknak, hogy mérsékeljék a család üzletét érintő 

tolvajtámadásokat, viszont a fizetés az elmúlt héten elmaradt. (A Kathorc 

család informálódott a Kobrák elgyengüléséről, és feszegetik a határokat.) 

A Kobrák és ifini szövetségesük, a Smaragdszeműek számára 

emellett komoly nyomást jelent az Éjanyák (Lásd: Szószedet) jelenléte, 

akik sötét praktikáiknak hála az utóbbi időben egyre agresszívabban 

terjesztik ki befolyáskörüket, mind az alvilág, mind a nemesség körében. 

Kathorc – Tran jegyesek 

Mor Denigon Kathorc – vőlegény 

Cyr Tran – menyasszony 

Mor és Cyr egy ifini nemesi vacsorán ismerték meg egymást. A 

vacsora során több megállapodás is született, amely jelenleg is él: az 

Abbitlánc bankház hitelt nyújtott Cyrnek, hogy ifini birtokát kiterjessze és 

fejlessze, illetve ugyanezen az estén alkut kötött Mor és Cyr arról, hogy a 

Kathorc család emberei vállalják Cyr rendjének és áruinak katonai 

védelmét. Utóbbi együttműködés vezetett ahhoz, hogy később jobban 

megismerték egymást és szerelemre találtak, amely eljegyzéshez, majd az 

esküvő kitűzéséhez vezetett. Házasságuk után szeretnék a családjaik 

üzleteit kiterjeszteni, és az újonnan megnyíló lehetőségeket kiaknázni. 

Kékbors Őrlői Rend 

Borostyánszem Lia – a rend vallási vezetője 

Szolgák: 10 fő 

Napszámosok: alkalmanként 3-5 kisegítő napszámos a magvak 

begyűjtéséhez, vagy válogatásához. 

Katonák: 20 fő, a Kathorc család emberei, titkon mágikus hűség alatt. 

Birtokok mérete: rendház és kertje, továbbá Ifinen kívül 5 hold 

olajbogyófa és virágültetvények. 

Cyr fiatal kora és boszorkány taníttatása ellenére hamar 

bizonyította, hogy Tran vér csörög az ereiben, hiszen már fiatalon – az 

apja támogatásával – belevetette magát az üzleti életbe, mint külhoni 

kereskedő, Ifinben. Személyes érdeklődése a toroni örökség után olyan 

szenvedéllyé vált számára, ami a Berkanot követő Éjanyák rendjének 

egyik titkos ifini központjának megteremtésében bontakozott ki. Az 

apjától kapott indulótőkét először egy ifini birtokba fektette be, amit  

Mor Denigon Kathorc 

115. old. 

Szószedet 

144. old. 

Szószedet 

144. old. 

Kobrafészek 

132. old. 

Cyr Tran 

116. old. 

Cyr Tran 

116. old. 

Kékbors Őrlői rendház 

105. old. 

Kékbors Őrlői rendház 
térkép 

125. old. 
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később az Abbitlánc bankház által biztosított hitelekből bővítgetett. A 

birtokon a közös hitélet biztosította összetartó erő segítségével, egy olaj és 

illóolaj készítő manufaktúra mögé rejtett boszorkányrendet épített ki. 

Az olajra az abbit városában folyamatosan szükség van a 

fegyverek karbantartásához, az illóolajokra pedig a nemesség körében és a 

környező kikötővárosok kereskedői részéről komoly a felvevőpiac. A rend 

az illóolajok sajtolásánál visszamaradt anyagokat mágikus gyertyák 

készítéséhez használja fel, amit Cyr kapcsolatainak hála Toronba 

szállítanak és értékesítenek, ezzel is megerősítve a bevételeket, amely 

segít a hitelek visszafizetésében. A rend ezen kívül az ifini nemesség 

lányainak szexuális kultúrát is tanít, amelyhez szükség esetén a férfierőt 

az Amarnat alvilági aréna gladiátorai közül bérlik. 

Az esküvő előtt három nappal eltűnt Lyaval, a rendház egyik 

fiatalabb boszorkánya. Lásd: Az Érintetlenek c. mellékszál 

 

 

Ersius Tran: A lánya házasságának megakadályozása, hogy a család 

életben maradhasson. 

Myssia Rantar: Egy ifini gyógyfüves meglátogatása, és a családi 

megállapodások jogi ellenőrzése és kontrollja. 

Hak Denigon Kathorc: Fia házasságának apai szentesítése, és a Hak és 

Tran családok üzletének megkötése. 

Ella Duroran: Ersius megölése a saját keze által, Mor védelme. 

Khadaharah Kumar: A Kathorc-Tran üzlet megkötése, majd a Kathorc 

családfő eltávolítása. 

Cyr Tran: Összeházasodni Morral, és építeni tovább a boszorkányrendet. 

Mor Denigon Kathorc: Összeházasodni Cyrrel, és támogatni a családi 

üzletet, csakis tisztességes módon. 

Miriann Kathorc: A Kathorc családi vagyon öröklése, Ella félreállítása. 

Tornian Rukh: Nyereség a Kathorc-Tran házasságból, illetve a 

lélekrabló befogása. 

Mailea Kumar: Kiszabadulni a Kobra fogságból, életben maradni, 

támogatni Khadaharaht. 

A rendház Óifinben, a Nagy Arénától délre található. A kúria egy 

tisztes méretű ligetest körülölelő, két szintes épület. Egykor egy ifini 

nemes család rezidenciája volt, akik az évszázad dereka táján utód nélkül 

kihaltak. A falak fagerendákkal erősített kőből épültek, a tetőszerkezet 

évszázados gerendáin pedig fapalák védik az épületet az esőzésektől. Az 

épület belső oldalán körben a kertre nyitott folyosó található. Az épületet  

Szereplők fő céljai 

Kékbors Őrlői 

rendház 

Kapcsolati háló 

Kékbors Őrlői rendház 
térkép 

125. old. 

Az Érintetlenek 

96. old. 
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körülölelő fedett kertet gyógynövények növesztésére használják, a ligetest 

pedig leginkább a kereskedőkocsik tárolására, olykor a rendházi 

mulatságok kiszolgálására. A kertben található két ivókút is. 

Az alsó szinteken különböző műhelyszobák találhatók, ahol a 

növények szárítása, őrlése és sajtolása folyik. Az őrlőmalmokat öszvérek 

forgatják.  

A felső szinteken találhatók a rend tagjainak, napszámosainak 

szobái, illetve vendégszobák. A felső szinten ezen kívül van pár 

tárgyalószoba is, amelyek legtöbbjét raktárnak használják. 

A kertből nyílik egy lejárat a pincékhez, ahol a boroshordók 

mellett erjesztett növényeket is tárolnak. Ugyanitt található az élésraktár, 

ahonnan egy emelőakna nyílik a felsőbb szintre, ahol fel és le lehet 

juttatni az éppen szükséges dolgokat. 

Az élésraktárban egy zárt kút is található, amelyben nem víz, 

hanem egy létra található. A létra a földalatti kazamatákhoz vezet. Az 

egykoron búvóhelyként használt járatokat és termeket a varázsgyertyák 

készítése és tárolása mellett a szekta rituáléihoz használják. 

A Kathorc rezidencia a Hiereváros egy magaslatán helyezkedik 

el, ahonnan csodaszép kilátás tárul az ifini öbölre és a Palotanegyedre is. 

A rezidencia három szintes, melynek a tetején egy tetőparkot építettek, 

amelyben a fényűzés jegyében szökőkutak is találhatóak. A kert a házhoz 

hasonlóan ugyancsak három különböző szinten terül el, amelyek között 

kőlépcsők vezetnek át. A ház legalsó szintjén található a galéria, ahol Mor 

a régiséggyűjteményét tartja, a Kathorc testőrség szállásai és a cselédek 

szállása. A középső szinten vannak a tárgyalótermek és a vendégszobák. 

A felső szinten a teraszokkal tagolt bálterem és a család személyes szobái 

(itt található Ella Duroran személyes szobája is). A felső szintről több 

lépcső is nyílik a tetőtérbe, ahol egy valódi paradicsomnak beillő szuke 

stílusú, szökőkutakkal díszített kert van kiépítve. 

A ház minden része folyamatos karbantartást igényel, ezt szinte a 

hét minden órájában végzik. 

Az esküvőt természetesen a tetőtéri parkban kívánják tartani, 

majd – amint besötétedik – a bálteremben tervezik ellátni a vendégeket. 

Kobrafészek, avagy a Nagy Tengeri Kígyó vendégház a város 

egyik legveszélyesebbnek tartott szálláshelye. Általában csak átutazók és 

matrózok használják, akik olykor mit sem sejtenek arról, hogy ez a hely a 

hierevárosi Kobrák fészke. Annak ellenére, hogy ez a legveszélyesebbnek 

tartott vendégház, valószínűleg az itt megszállók vannak a legnagyobb 

biztonságban, hiszen a Kobrák ellenségei kétszer is meggondolják, hogy 

ezen a helyen csináljanak balhét. A házigazdáknak pedig általában 

fontosabb feladatokkal vannak elfoglalva, mint a matrózok fosztogatása.  

Ezen a helyen van berendezve Rukh áfiumbarlangja, amit 

meglepő módon az ifini városőrség tagjai is örömmel látogatnak. A 

vendégház szolgáltatásai közé tartozik a szerencsejáték és bordélyház. A 

szemfülesebb utazóknak feltűnhet, hogy a bordélyház hölgyei olykor 

megfordulnak tehetősebb vendégek után kutatva a bárdok ivójában is. A 

bordélyház lányai ifin leghíresebb putájának Arissa Craknak tartoznak 

beszámolóval. 
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A vendégház külön szobákat, földalatti helyiségeket és járatokat 

tart föl a Kobrák számára. 

Fogadós: Ras Errargar, a sápadtképű 

Személyzet: Többnyire a kígyószeműek épp sérült, vagy nem 

megbízatásban lévő tagjai 

Érdekesebb vendégek: Armar Vyrt, Tran hajójának elsőtisztje;  

Nevesített átutazók: Ras Dalon ifini bádogárus;  

Érdekesebb ételek: kígyóbőr rántotta, lóhurkás krumplifőzelék 

Konfliktusok:  

• Elissa, a bordélyház egyik ittas lánya meggyanúsítja az egyik 

játékost, hogy nem fizetett neki az előző éjszaka, és meg is 

verte. 

• A Kobrák épp behoznak valakit egy zsákban, és az egyik 

szoba felé viszik. Néhány vendég zavarodott lesz. 

• Késpárbaj két vendég között. 

Az ifini Két Testvér fogadó a hierevárosi átlagpolgár 

mindennapos megállóhelye. A fogadó Tugodror Gorran és Berlon (ikrek) 

tulajdonában van. Egykor tengerész életet éltek, majd egy szerencsétlen 

hajótörés után egy lakatlan szigetre sodródtak, ahol a több hónapos 

megpróbáltatás után a Kathorc család egyik hajója talált rájuk. A szigetet 

egykor kalózok használhatták kincseik elrejtésére, az ikrek megtalálták a 

kincs lerakatot, megegyeztek Hakkal, majd később a kincsek segítségével 

megnyitották ifini fogadójukat. Mai napig tartanak attól, hogy a 

kalózkirály, vagy annak szelleme visszatér és kincsét követeli, de amíg az 

a nap eljön, addig vidáman vezetik a fogadójukat. 

A fogadó egy kőből és fából épített 4 szintes épület. A földszinten 

az ivó és az étterem található, a további 3 szinten pedig szobákat adnak ki. 

A szobák híres kalózhajó-kapitányokról vannak elnevezve. 

Fogadós: Tugodror Gorran és Tugodror Berlon 

Személyzet: Aleana, Renee, Cassa 

Érdekesebb vendégek: Armar Vyrt, Tran hajójának elsőtisztje; Lor Oman, 

Kathorc testőrség egyik tagja 

Nevesített átutazók: Ras Dalon ifini bádogárus; Dera Randel ószeres ifini 

kereskedő, Nafragal Mabal ifini bárd nő, hastáncos 

Érdekesebb ételek: krokodil pite, kecskesajtos marhanyelv 

Konfliktusok:  

• Amennyiben a kalandozók betérnek ide, úgy a részeg bárdnő 

erőszakoskodással gyanúsíthatja meg őket. 

• Az Árnyakban Surranók tolvajklán egy női tagja megpróbálja 

kizsebelni őket, ha nem sikerül, akkor meggyanúsítja őket 

erőszakoskodással, és segítségért kiált. 

A Remeterák több, mint 100 éves, a Hiereváros egyik legnagyobb 

fogadója. Ha Torozonnak Ifinben lenne a fogadója, akkor a Remeterák 

lenne az. A Remeterák a kalandozók, az alvilág, a megbízások és munkát 

keresők bölcsője. Olykor még a helyi tolvajklánok is toboroznak itt 

embereket maguknak. A fogadóban aranyszabály, hogy konfliktus csak 

fegyveres ellenfelek között lehetséges, ez sokat segít, hiszen a városőrség 

kiérkezésekor általában már csak az egyik fél képes beszámolni a 

történtekről. 

Két Testvér fogadó 

Két Testvér fogadó 
térkép 

140. old. 

Remeterák taverna 
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A környék magaslatára tisztán kőből épített fogadónak gyönyörű 

rózsaablakai vannak, akárcsak Krad templomainak. A fogadó főterme egy 

igazi csarnok, vastag fapadokkal. A fogadó szellőzése nem teljesen jó, így 

a belmagasság ellenére majdnem mindig szemcsípő füst van benn. Az 

erkélyéről szép kilátás tárul az öbölre. A hideg kőfalak címerekkel, 

freskószőnyegekkel és pajzsokkal díszítettek. 

Fogadós: Vernon Ragor 

Személyzet: Seyla, Ascel, Otekar, Kos 

Érdekesebb vendégek: Kobrák emberei; Venor Etton ifini gladiátor 

bajnok; a Grothaur udvari ork kalandozócsapat; Loan Dina egy félelf 

szajha 

Nevesített átutazók: Dera Randel ószeres ifini kereskedő, Dulan Hawud 

déli bárd 

Érdekesebb ételek: édeskrumpli pajzs, toroni sült goblinfül falatok 

Konfliktusok:  

• A játékosok a személyzet egyik tagjának nem tetszenek, ezért 

megkérik őket, hogy üljenek át rosszabb asztalhoz, és 

rosszabb minőségű italt kapnak, mint kérnek. 

• Moraginan Belis, egy helyi csirkefogó megpróbálja felbérelni 

a játékosokat személyes védelmére, hogy este el tudjon menni 

az Amarnat arénába biztonságban. Ha sikerül meggyőznie 

őket, akkor titkon az egyik JK-t benevezi a küzdelembe (a 

helyszíni visszalépést az aréna súlyosan megtorolja). 

• Tőrpárbaj tör ki két bajvívó között. A vesztes meghal. 

Az Abbitlánc bankház az ifini fényűzés mintapéldája. Az ibarai 

homokszínű oszlopokkal tagolt, hatalmas belmagasságú épület belső 

terében egy mágikus rajzolatokkal megtámogatott oázist alakítottak ki. Az 

épületen belül dzsad sátrak vannak selyemből, ahol a hitelkérők intézhetik 

ügyeiket. A selyem sátrak mindegyikére egy-egy, a nagyobb ibarai 

városokra jellemző motívum van festve. A bankház talaja az ibarából 

szállított puha és ragyogó homokkal van felszórva, amelyre csak mezítláb 

léphetnek az emberek. A bankházat az átutazók és tengerészek is szívesen 

látogatják, már csak az összkép miatt is. A bankházban üzemel a város 

egyik leghíresebb dohányboltja, ahol a vásárlók az üzlet megkötése előtt 

ki is próbálhatják a füveket. A bankház kincsestárja egy földalatti szinten 

található, a bankházat Khadaharah dzsad tradicionális öltözékbe bújtatott 

emberei védik. 

A bankházvezetőnek és lányának a szobái a főépület egyik 

tornyában találhatók. A többi torony szobája az ügyintézőké és a 

katonáké. 

Ovel Lissa, a varázslónő háza Hiereváros nyugati csücskében 

található. A ház egy 2 emeletes U alakú kőből emelt kúria. A falak 

közrefognak egy kis kertet, amelyben egy szökőkút található. A 

szökőkútban egy 6 éves forma gyerek önti láthatóan arany serlegből a 

vizet. (A serleg mágikus rajzolatokkal védett. Tűzkitörést okoz, ha valaki 

megpróbálja ellopni.) 

  

Abbitlánc bankház 

Tébolyult 

varázslónő háza 

Tébolyult varázslónő 

95. old. 

Abbitlánc bankház 
térkép 

136. old. 
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Az alsó szinten a fogadóterem mellett 3-3 helyiség található, ez a 

felső szinten 4-3 arányban oszlik meg. A helyiségek belmagassága nagy, 

freskókkal díszített. A házban 10 vadászkutya is lakik, akiket a komornyik 

(a goblin Kancsal Targ) nevel. A varázslónő gyógynövények és 

varázsitalok készítéséből él. Mivel a varázslónőt a Kobrák elfogták egy 

hónapja, Kancsal Targ eltékozolta az ételkészleteket és jól felhízott. Már 

hiányzik neki Ovel, és hamarosan be is jelenti eltűnését. 

Az alvilági piac Hiereváros piacának része, viszont a kényesebb 

részekhez való bejutáshoz kicsit kérdezősködni, és természetesen jattolni 

kell. A legtöbb árus állandó hellyel, vagy pulttal rendelkezik, illetve a piac 

külső területén külhoni szekérárusok is vannak, ezekkel mindaddig nincs 

gondja a helyieknek, amíg nem megy a helyi üzlet rovására. 

Az Amarnat alvilági aréna egy ékes példája annak, hogy hogyan 

lehet valaki egy egyszerű zsilipkezelőből Ifin egyik leggazdagabb és 

legbefolyásosabb polgára. Amikor Ifint délnyugati irányba bővítették, 

ahol a mai Hiereváros lejtőkkel és magaslatokkal tagolt területe van, a 

városbővítők gondosan tervezett ciszternahálózatot terveztek a bővülő 

város csatornarendszere mellé. A ciszternahálózat hatalmas termeket köt 

össze, amelyet ivóvízzel töltenek fel, a termeket csatornák és zsilipek 

kötik össze. Utóbbinak fontos szerepe, ha valaki megmérgezné a vizet, 

akkor le lehessen zárni, majd engedni a különböző tárolókat. A hálózat 

pontos térképe, a VII. zászlóháború során a P.sz. 2400-as években 

megsemmisült. A városvezetés a ciszternák fenntartását kiszervezte 

közvetlen rendelkezése alól, azoknak a családoknak, akik mindig is ezek 

fenntartásából éltek. Kor Ardar, egykori – talán a valaha élt legrafináltabb 

– zsilipmester, észrevétlenül képes volt leengedni egy teljes ciszternát (ez 

persze hónapok kemény munkájába került), ami ciszternát később egy 

alvilági aréna kiépítéséhez használt. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy az 

arénaviadalok városában a leleményessége gazdagsággal jutalmazza meg, 

ami később a vesztéhez is vezetett, de ez egy másik történet. Az aréna 

szép számmal vonzotta az alvilági érdeklődőket, és befektetőkből sem 

volt hiány. Ez volt a szülőpáholya az Amarnat gladiátoriskolának, ahol a 

legjobb gladiátorok mindmáig az alvilági arénából kerülnek ki. 

A Bárdok ivója egykoron egy kis aréna volt a város délnyugati 

kapujánál található téren, ám a zsúfoltság, majd a város nagyobb 

arénáinak minőségibb gladiátorfelhozatala miatt csődbe ment. Rulper 

Namon, északi kalandozó bárd, miután Erionban Torozonnál megcsinálta 

a szerencséjét, ifini útja alatt lecsapott az épületre, és minden pénzét 

belefektette. A kör alapú épületegyüttes kilátótereit elbontatta. Középen a 

csillagos égre nyitott, illetve esőzés esetén a széltől már falakkal védett, a 

Nagy Ács manufaktúra segítségével vitorlavászonból kihúzható 

óriássátort építtetett. Ez az ivó a bárdok paradicsoma. Nem telik el olyan 

este, hogy ne lenne egy bárdverseny, vagy éppen valamelyik paraván 

mögött ne pengetné húrjait egy átutazó zenész, vagy éppen bárd. A 

fogadót a mai napig Rulper vezeti, akinek segítői egytől egyig a város 

talán legjobban képzett kurtizánjai. 

A fogadóban nem lehet egész éjszakára szobát bérelni, viszont pár 

órás elfoglaltsághoz minden gond nélkül vannak tökéletes zugok. 

Alvilági piac 

Alvilági piac térkép 

141. old. 

Amarnat alvilági 

aréna 

Bárdok ivója 

Amarnat alvilági aréna 
térkép 

142. old. 
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Nevesített átutazók: Dulan Hawud déli bárd; Olofran Edvin az ilanori 

bárdtestvériség egyik kémje 

Érdekesebb ételek: őzmáj bundában, guarrás kukoricaleves 

Konfliktusok:  

• Az egyik vendéget Zöld fullánkkal mérgezték meg, és nem

sokkal a játékosok érkezése után meghal.

• Valaki ráhívja a játékosokra a városőrséget, hogy balhéra

készülnek.

Nevesített NJK-k 

Ersius Tran kasztnélküli a Tran családfő  110. old.

Dogar Cyus 9. tsz. bosz.mester a lélekgyűjtő 111. old.

Ella Duroran kasztnélküli Ersius első, Hak jelenlegi felesége 112. old.

Myssia Rantar kasztnélküli Ersius második felesége, Cyr anyja 112. old.

Hak Denigon Kathorc kasztnélküli a Kathorc családfő 113. old.

Miriann Kathorc 1. tsz. bárd Hak fattyú leánya 114. old.

Mor Denigon Kathorc 3. tsz. harcos Cyr aszisz vőlegénye 115. old.

Cyr Tran 4. tsz. boszorkány Ersius és Myssia lánya  116. old.

Khadaharah Kumar 3. tsz. harcos az Abbitlánc bankház üzletkötője 117. old.

Mailea Kumar  kasztnélküli a Türkiz Kobra szeretője, hastáncos 118. old.

Tornian Rukh  6./6. tsz. bm./fejvadász a Türkiz Kobra tolvajbárója 119. old.

Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2017-galeria.pdf 

Jellemzés: A Tran család feje, a termelést és a kereskedelmet mai 

napig ő tartja a kezében. Ugyan benne van már a korban, de jóval 

idősebbnek is tűnik – hála a különböző mérgezéseknek, ajzószereknek. 

Egyszer majdnem belehalt egy Atlender-féle szúrásába. Azóta még 

alváshoz sem veszi le a családi örökség amulettet (ami óvja a mérgektől). 

Napszemű – angyalkönny függő.  

Kinézet: Ötvenes éveiben járó, elég vékony, cserzett bőrű, 

kénsárga szemű fickó, láthatóan folyik benne némi kyr vér. 

Jellem: (rend) Céltudatos, makacs és kitartó. Tharr-hívő. 

Erő 11 Ép: 8 Fp: 35 Harcértékek 

Állóképesség 12 Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11 Mp: - Pp: 16 Alap - 20 40/1 95 - 

Ügyesség 11 Tőr 2 30 48 97 k6 

Egészség 15 Ellenállás A M 

Szépség 9 TME 6 3 

Intelligencia 16 Statikus 30 30 

Akaraterő 13 Dinamikus 1 1 

Asztrál 16 Egyéb - - 

Érzékelés 14 Teljes 36 33 

Ersius Tran 
kasztnélküli 

53 éves, ember, férfi 
rend 
toroni 

a Tran családfő  
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Szakma (botanikus) Mf Jog/törvénykezés Af  közös 4 

Herbalizmus Mf Értékbecslés Mf  toroni 5 

Méregkeverés Mf Politika/diplomácia Af  aszisz 4 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Mérgektől óvó amulett (+3), 5 arany és 15 ezüst készpénz, nagyító. 

Megjegyzések: Nem fog harcolni a játékosokkal. 

Motiváció: Fő célja a lánya házasságának megakadályozása, 

hogy a család életben maradhasson. 

„Előbb, vagy utóbb, de szembe kell néznünk tetteink 

következményeivel.” 

Jellemzés: Példaértékű boszorkánymesteri kutatómunkát végzett 

egész életében, amely spiretorrá válása után hozta meg élete igazi 

gyümölcseit. Egyedi tetoválásai, és kísérleteinek eredményei részévé 

váltak a különböző toroni boszorkánymester klánok spiretor tanainak. A 

szakterületén egy igazi legendává vált, a császári boszorkánymesterek 

kegyeltjeinek listájára is felkerült. Munkája és elkötelezettsége komoly 

ráhatással van minden lélekgyűjtőre. 

Kinézet: Korai negyvenes éveiben jár, de kinézete másról 

tanúskodik. Az életen át tartó praktikái miatt elvesztette mindkét lábát és 

jobb karját. Bal karja külső rétegei már mumifikálódtak. Arca csontig 

száradt, mély, fekete és kérges mintázatú barázdákkal tagozott, ajkai 

hajszálvékonyak. Szemgolyói fakósárgán ülnek éles pofacsontja felett. 

Hangja rekedt és lassú. Egy tolókocsiban ül. Ersius emberei segítenek 

neki, és vigyáznak rá. 

Jellem: (rend-halál) Intelligens, elmélyülő, félelmetes. Tharr hívő.  

Erő 11  Ép: 6  Fp: 71  Harcértékek 

Állóképesség 17        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: 63  Pp: 42  Alap - 36 52/11 111 - 

Ügyesség 15              

Egészség 15  Ellenállás A M        

Szépség 6  TME 8 9        

Intelligencia 15  Statikus 42 42        

Akaraterő 19  Dinamikus - 22        

Asztrál 18  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 50 73        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lélektan Mf Mágiaismeret (Nekromancia) Mf  közös 4 

Méregkeverés/semlegesítés Mf Alkímia Mf  dzsad 5 

     aszisz 4 

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Hatalom amulett. 

Megjegyzések: Nem fog harcolni a játékosokkal. Képes a látótávolságon belül lévők lelkéhez csatornát nyitni, és 

beszélni velük. Élete során több nagy tudású barátjának és ellenségének a lelkét magába börtönözte, és megtörte. 

Dogar Cyus 
9. tsz. boszorkánymester 

42 éves, ember, férfi 
rend-halál 

toroni 

a lélekgyűjtő spiretor 
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Motiváció: A teremtménye, a lélekrabló által meghalni. 

„A befogadott és megtört lelkekből formáltam… Pont olyan 

könyörtelenre, ahogy Tran kívánta.” 

Jellemzés: Az egykor boldog toroni családanyából, a történet 

hátterében ismertetett okok miatt egy megkeseredett öregasszony lett, akit 

csak a fia jóléte, és az előélete miatt kialakult bosszú hajt. 

Kinézet: Korai 50-es éveiben járó, teltkarcsú, hosszú hajú, ősz 

asszony. Bőrének száraz barázdáit és hegeit vastag sminkkel próbálja 

eltüntetni, mély bíborvörös rúzsa teszi különösen feltűnővé. Imádja az 

ékszereket, ezt a beteges vonzódást legjobban a bőrébe ágyazott 

kristálygyöngyök fejezik ki. Ruháit kizárólag a legjobb minőségű bíbor és 

lila színekből válogatja. Hangja megnyugtató és bizalomgerjesztően puha. 

Jellem: (rend) Alattomos, makacs. Myssia ellentéte, féltékeny rá 

adottságai miatt, de ezt titkolja. A Tharr vallását követi. A saját gyerekén 

kívül utál minden gyereket. (A játékosok egyikében meglátja felnőtt fiát, 

ezért kedves lesz vele.)  

Motiváció: Ersius megölése a saját keze által, Mor védelme. 

„Mindig is tartoztam apádnak, de eljött az idő, hogy 

kiegyenlítsem a számlát.” 

Erő 8  Ép: 5  Fp: 17  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: -  Pp: 42  Alap - 20 23 67 - 

Ügyesség 10              

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 8  TME 1 3        

Intelligencia 12  Statikus 22 22        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb - -        

Érzékelés 10  Teljes 23 25        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Értékbecslés Mf Pénzügyek/birtokigazgatás Af  közös 5 

Lélektan Af Etikett Af  toroni 5 

     aszisz 5 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Ékszerek 5 arany értékben, rajta. A Kathorc családi kasszához is hozzáfér. 

Megjegyzések: Nem fog harcolni, legfeljebb meglepetésből ölni, ha biztos a dolgában. 

Jellemzés: Myssia egy nagymúltú toroni jogtudó család 

gyermekeként nőtt fel. A családi pályát ugyan elkezdte, de igazi 

érdeklődését a sebgyógyításban tudta kivirágoztatni, ezért később a 

családja támogatásával szakmát váltott. A gyógynövények iránti szeretete 

vezette Tranhoz, akivel azóta is boldog és tradicionális eszméket követő 

házasságban él, és segíti a családi üzlet fellendítését. Mivel ritkán utazik 

Toronon kívülre, ezért minden alkalmat megragad, hogy meglátogasson 

egy helyi gyógyfüvest. Imádja a predoci borokat, különösen, ha dzsad 

pipadohányt is szívhat mellé. 

Ella Duroran 
kasztnélküli 

57 éves, ember, nő 
rend 
toroni 

Ersius első felesége,  
Hak Kathorc jelenlegi 

felesége  

Myssia Rantar 
kasztnélküli 

49 éves, ember, nő 
rend 

Ersius második felesége, 

Cyr anyja  
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Kinézet: Kései 40-es éveiben járó toroni asszony. Alakja 

formásan telt, melyet rendszerint sötét türkiz színű ruhákkal emel ki. A 

vállán hópárduc bundát visel. Ékszereire tradicionális toroni vonások 

jellemzőek. Haja ősz, amelyet mindig más, tökéletes kontyokban hord. 

Arca és bőrének tisztasága és puhasága tükrözik a kyr családi vérvonalát. 

Jellem: (rend) Kedves, előzékeny, intelligens. Tharr hívő. 

Motiváció: Egy ifini gyógyfüves meglátogatása, és a családi 

megállapodások jogi ellenőrzése és kontrollja. 

„Hihetetlen, hogy mennyire otrombák ezek az ifiniek.” 

Erő 10  Ép: 7  Fp: 22  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 9  Mp: -  Pp: 7  Alap - 21 30 70 - 

Ügyesség 11              

Egészség 15  Ellenállás A M        

Szépség 11  TME 6 4        

Intelligencia 15  Statikus 25 25        

Akaraterő 14  Dinamikus 6 -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 37 29        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Sebgyógyítás Mf Méregkeverés/semlegesítés Mf  közös 4 

Herbalizmus Af Jog/törvénykezés Af  toroni Mf 

Pénzügyek/birtokigazgatás Af    aszisz 4 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Ruhái 1 arany értéket képviselnek. Mindig van nála egy azonnali hatású altatóméreggel kezelt hajtű. 

Jellemzés: Amilyen csúf külsejű és gyenge fizikumú, éppolyan 

nagy lángelme. Pénzügyi ismeretein túl remekül elboldogul a történelem 

és a legendák területén is. Régiséggyűjtő. Már-már betegesen vonzódik a 

jelentéssel bíró tárgyakhoz, történelmi ereklyékhez. Ifini galériájában 

megtalálhatók: az el sobirai emír beiktatásakor viselt turbánja, Ó-

Pyarronból megmentett az Észak-Ynevet vizsgáló kódexek egy sora, a X. 

zászlóháborúból származó fegyverek egy sora, enoszukei kerámiák, egy 

elfendeli tőr. Kathorc család teljes erőforrása és vagyona felett ő 

rendelkezik. 

Kinézet: Nagy hasú és tokájú fickó, vastag prémbundás kabáttal, 

és olyan ruházattal, mely a lehető legjobban elrejti hájas testét. Gyakran 

köhögés kínozza. Mondandóját mindig meggondolja, mormog-csámcsog 

is, mielőtt lassan elmondaná, amit kigondolt. Ez ismeretlenek számára 

elég idegesítő is lehet. 

Jellem: (rend) A vallása a pénz. Csakis annak csillogásában hisz. 

Motiváció: Fia házasságának apai szentesítése, és a Hak és Tran 

családok üzletének megkötése.  

„Ha meghívtad, ne légy biztos benne, hogy nem ölni jön.” 

 
  

Hak Denigon 
Kathorc 
kasztnélküli 

36 éves, ember, férfi 
rend 

a Kathorc családfő  
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Erő 9  Ép: 7  Fp: 25  Harcértékek 

Állóképesség 7        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: -  Pp: -  Alap - 23 40/0 75 - 

Ügyesség 14              

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 8  TME 3 2        

Intelligencia 16  Statikus 22 22        

Akaraterő 12  Dinamikus - -        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 25 24        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Értékbecslés Mf Pénzügyek/birtokigazgatás Mf  közös 5 

Történelemismeret Mf Legendaismeret Mf  aszisz 5 

Hadvezetés Af Ősi nyelvek (kyr, crantai) Af  toroni 3 

     Pszi használat - 

Megjegyzések: Nem fog harcolni, tudja, hogy lassú és gyenge. Ellenben jó stratéga. 

Jellemzés: Miriann sosem ismerhette anyját, aki születése után 

pár hónappal – ma sem ismert okok miatt – meghalt. Hak ekkor – Ella 

véleménye ellenére – magához vette és Morral együtt nevelték tovább. 

Mivel Ella nem tekintette valódi gyerekének, ezért az apás leány egy igazi 

bajkeverővé vált. Az ifini Kápráztatók bárdiskolában tanult, ahol összejött 

a mesterével, aki pár hete tisztázatlan körülmények között eltűnt. Imádja a 

ujja köré csavarni a férfiakat. Tudja, ha már apjának nem lehet gyereke, és 

ő az egyetlen élő leszármazott, akkor ő örököl. Minden gátlástalanság 

nélkül ígérget olyan dolgokat, akár mások nevében is, amiket nem tud 

betartani. Szeretőit gyakorta bedrogozza, és javaikat, vagy annak 

öröklését a nevére íratja. 

Kinézet: Korai húszas éveiben járó, karcsú és macskamozgású 

nő. Kedveli a testhez tapadó, kivert bőr merevítésű ruhákat, ami kiemeli 

az alakját és könnyű mozgást biztosít. Nyíltan hordja fegyvereit: abbit tőr 

(apjától kapta), karikás ostor. Homlokdíszt is hord, ami lefogja a haját, és 

ha kell fojtóhurokként is tudja használni. 

Erő 13  Ép: 8  Fp: 20  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: 3  Pp: 7  Alap - 21 36/15 93 - 

Ügyesség 15        Tőr* 2 31 44 95 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M  Ostor 2 24 42 93 k2 

Szépség 14  TME 2 2        

Intelligencia 13  Statikus 7 7        

Akaraterő 12  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 9 9        

   

Miriann Kathorc 
1. tsz. bárd 

22 éves, ember, nő 
káosz 

Hak fattyú leánya 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Szexuális kultúra Af Hátbaszúrás Af  közös 4 

Lopózás 55% Rejtőzködés 55%  aszisz 5 

     toroni 2 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: *Tőre Toroni pokollal preparált (5. szint, azonnali, közepes ideig. Émelygés/2k10 Fp). 

Jellem: (káosz) Alattomos, számító, kéjelgő és önhitt. Morgena 

hívő. 

Motiváció: A Kathorc családi vagyon öröklése, Ella félreállítása. 

„Testvérem rossz helyen hordja az agyát. Ez vezet majd a 

végzetéhez. A családi öröklés pedig engem illet.” 

Jellemzés: Mort apja legjobb emberei tanították a 

fegyverforgatásra egészen kis kora óta. Rengeteg időt töltött 

mostohatestvérével, Miriannal, akire igazi testvérként tekint. Mor mindig 

az igazság bajnokának tartotta magát, ezért is vált vezetőjévé az apja által 

fizetett testőrségnek, amely különböző szervezetek védelmét, események 

és áruk szállításának biztosítását látja el ifin városában. Szerelmét 

mindennél előbbre helyezi, és kitart mellette. Komolyan veszi a személyes 

teret, ezért sosem áskálódik Cyr magánügyeiben, mint pl. a rendházának a 

vezetése. Szeret szerepelni és szónokolni. Sérelmeit gyakran elfojtja, 

amely néha idegessé teszi. Egyszer konfliktusba keveredett egy, a 

Kobráknak dolgozó Tharr-pappal, aki azóta is bosszút forral ellene. 

Kinézet: Magas, vékony, de izmos harcos. Büszkén viseli a bőrén 

a hegeket, beleértve az arcán is, amelyet egy tolvajbáró ejtett rajta. Haját 

összefonva hordja, arcán rövid és igényes szakállat visel. Kedveli a 

hosszú bőr mellényeket, amelyet csatos bőrszíjjal köt magára, hogy 

kedvenc fegyverét a családi címerrel díszített másfélkezes kardját tartsa. 

Tekintete bizalmat és bizakodást áraszt. 

Jellem: (rend) Hősies, álmodozó, kitartó. Kyel hitű, de Cyr 

hatására Weila felé kacsingat. 

Motiváció: Összeházasodni Cyrrel és támogatni a családi üzletet, 

csakis tisztességes módon. 

„Számunkra nincs lehetetlen, szerelmem.” 

Erő 15  Ép: 8  Fp: 41  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 21 46/4 96 - 

Ügyesség 14        Másfélk. kard 1 30 68 119 2k6+3 

Egészség 11  Ellenállás A M        

Szépség 12  TME 6 3        

Intelligencia 13  Statikus 22 22        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 17  Teljes 28 25        

   

  

Mor Denigon 
Kathorc 

3. tsz. harcos 
25 éves, ember, férfi 

rend 

Cyr aszisz vőlegénye 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat Mf Vallásismeret (Kyr) Af  közös 4 

Hadvezetés Af    aszisz 5 

     toroni 1 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Mágikus másfélkezes kardja családi örökség (+2 Ké, +5 Té/Vé). 

Jellemzés: Tran már korán megérezte Cyr kereskedői vénáját, 

ezért már kiskora óta a legjobb toroni iskolákban taníttatta, majd 

Északfölde legjobb egyetemein töltött 1-1 hónapot. Első kiküldetését, ahol 

valódi pénzek fölött rendelkezett, már 20-as évei előtt megkapta Ifinbe. 

Sikereit apja mélyebb bizalommal, és több önállósággal jutalmazta, amely 

később az önmaga erejéből kiépített Kékbors Őrlői rendház 

megteremtésében virágzott ki – beavatott boszorkánnyá is vált. A rend 

védelmét ellátó Morba szeretett bele, a szerelemtől az apjától megtudott 

laza rokoni szál, és intelmek se tántorították el. 

Kinézet: Húszas évei derekán járó toroni lány, haja fehér, 

amelynek árnyalata egyértelműen tükrözi a kyr felmenőket. Bőre puha, és 

szikrázóan sima, izmai szálkásak és komoly edzésháttérről tanúskodnak. 

Gusztusos sminket hord magán, ajkát rendszerint sötétebb színekkel emeli 

ki. Kedveli a magas csizmákat, és a feszülős bőr ruhákat. Ékszerként egy 

ezüst veretes övet hord, amelyben kék színű kristályok találhatóak. 

Oldalán egy hosszú, tökéletesen egyenesre kovácsolt abbit tőr lóg. 

Jellem: (rend) Elszánt, kíváncsiskodó, céltudatos. Morgena 

vallású. 

Motiváció: Összeházasodni Morral, és építeni tovább a 

boszorkányrendjét. 

„Egy hétnél tovább se húzza ki az üzleted a mi olajunk nélkül.” 

Erő 10  Ép: 8  Fp: 41  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 23  Pp: 32  Alap - 11 33/0 80 - 

Ügyesség 11        Tőr* 2 21 41 82 k6 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 15  TME 4 5        

Intelligencia 16  Statikus 23 23        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 27 28      

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Méregkeverés/semlegesítés Mf Etikett Af  közös 4 

Vallásismeret Af Kötelékből szabadulás Af  toroni 5 

     aszisz 5 

     erv 5 

     Pszi használat Af 

Cyr Tran 
4. tsz. boszorkány 
24 éves, ember, nő 

rend 

Ersius és Myssia lánya 
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Felszerelés: Az öve mágikus tárgy, amely Morgenához való közelségét fejezi ki, ám erről csak hozzáértők 

tudhatnak. * Tőre Fekete végzet méreggel preparált (4. szintű, izomrsz., gyors (k6 kör), halál/bénultság k6x10 

percig). 

Megjegyzések: Kedvelt varázslatai a Retesz, Csapdakeresés, Tűzbogarak, Kígyóvarázs, és az érzelemkeltő 

varázslatok. 

Jellemzés: Khadaharah Al Abadanából költözött északra, hogy 

befektesse a vagyont, amit keze bemocskolásával szerzett az abadanai 

emírtől, amíg testőrségében dolgozott. Többször nevet változtatott, 

szakállat növesztett, és türelmesen várta amíg az emír megtér 

Galradzsához, hogy elkezdhesse kiépíteni saját kis birodalmát Ifinben. A 

mintegy 30 évvel ezelőtti városbővítési hullámkor pont kapóra jött 

északra csempészett vagyona, amit a nagy haszonnal megtérülő, nagy 

ácsmanufaktúra finanszírozásába fektetett be. Khadaharahtől nem áll távol 

a zsarolás, fenyegetés és megfélemlítés sem. Emberein és kapcsolatain 

keresztül mindig megbizonyosodott róla, hogy a bankház fedezete alatt 

álló ingatlan és ingóságok komolyabb örökösödési viták nélkül szálljanak 

az Abbitlánc bankházra. Kiemelkedően tehetséges az üzletkötésben. 

Khadaharah tulajdonában van a város egyik szeszfőzdéje, ahol krumpliból 

és nádból készítenek fűszeres, erős italokat. A király által kivetett adók 

miatt a szeszfőzde az arra érdemes helyeknek gyógyvízként értékesíti az 

italokat, hogy minden fél jobban járjon. 

Kinézet: Testes dzsad, kopasz fejjel és mélyfekete szakállal. 

Óriás fehér fogai feledhetetlenné teszik mosolyát. Arcán jól látszódnak az 

idő és sivatagi por okozta ráncok, amelyet a csaknem 60 éve vésett rá. 

Kiemelkedő minőségű kaftánt hord, amelynek fejkötőjében aranyozott 

hernyóselyem szálak is megtalálhatók. Oldalán egy tradicionális 

ékszerekkel díszített dzsad handzsárt hord, amelyet ugyan tud forgatni, de 

szinte sose kell használnia privát testőrségének köszönhetően. 

Jellem: (rend) Ravasz, bölcselkedő, könyörtelen. Galradzsa hívő. 

Erő 10  Ép: 8  Fp: 41  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 12 38/0 102 - 

Ügyesség 11        Handzsár 1 23 62 127 k6+5 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 15  TME 4 5        

Intelligencia 16  Statikus - -        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb 10 10        

Érzékelés 14  Teljes 14 15        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Jog/Törvénykezés Mf Politika/diplomácia Mf  közös 4 

Értékbecslés Mf Szakma (ékszerész) Af  dzsad Mf 

Mellébeszélés Af Hamisítás Af  aszisz 4 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Mindig hord magánál legalább húsz arany értékű drágakövet, főleg bevarrt zsebekben. Sok nyakláncot 

hord, ezek közül egy Érzelmek Amulettje (+10 AME, 80 Mp), és egy Tudatvédő Gyűrű (+10 MME, 95 Mp). 

Khadaharah 
Kumar 

3. tsz. harcos 
59 éves, ember, férfi 

rend 
dzsad 

az Abbitlánc bankház 

üzletkötője 
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Motiváció: A Kathorc-Tran üzlet megkötése, majd a Kathorc 

családfő eltávolítása. 

„A felét most, a felét miután…” 

Jellemzés: Mailea korán elvesztette édesanyját, így – 

folyamatosan az üzlettel elfoglalt – apja és fizetett dzsad cselédek 

nevelték. Már kiskorától kezdve szerelmes volt a táncba, amelyet mesteri 

szintre fejlesztett, és Ifin egyik leghíresebb helyi hastáncosává és tanárává 

vált. Gyakorta érkeznek átutazó bárdok és kalandozónők, hogy 

tanulhassanak tőle. Tiszteli a céltudatos és határozott férfiakat, így 

ajándékozta el szívét a Türkiz Kobrának. A tánc mellett komoly ambíciói 

vannak a családi bankház ügyes-bajos dolgaiban való besegítésben, ezért 

elkezdte a gazdasági ismeretek tanulását az ifini egyetemen. Az az álma, 

hogy szerelmével ellátogasson az Ibarába. Ő Hiereváros egyik leghíresebb 

hastáncosa. Az idei évben kivétel nélkül minden este saját bemutatóval 

lépett fel a Bárdok Ivójában. 

Kinézet: Magas, vékony, korai húszas éveiben járó dzsad lány 

sötétbarna mandulaszemekkel. Öltözéke a legújabb dzsad uralkodói 

divatot követi, minden ruhadarabja az ifini szabóművészet 

mestermunkája, amelyet természetesen apja bankháza finanszíroz. Karján 

aranyveretes ékszereket hord. Tekintete az ibarai dűnék fölött felkelő nap 

tüzét kelti a férfiemberben. 

Jellem: (rend) Dzsah hívő. 

Motiváció: Kiszabadulni a Kobra fogságból, életben maradni, 

támogatni Khadaharaht. 

„Megboldogult anyám szerint az ibara északi csillaga vagyok. 

Mit gondolsz, így van?” 

Erő 10  Ép: 4  Fp: 12  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 3 8/0 75 - 

Ügyesség 14        Dísz dzsambia 1 5 10 75 k6+5 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 18  TME 4 0        

Intelligencia 11  Statikus - -        

Akaraterő 10  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb 5 10        

Érzékelés 13  Teljes 9 10        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Tánc Mf Etikett Af  közös 4 

Lélektan Af Szexuális kultúra Af  dzsad Mf 

     aszisz 3 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Temérdek hastáncékszer, apja kifogyhatatlan támogatása. Apjától kapott két ékszert, ezek közül egy 

Érzelmek Nyaklánca (+5 AME, 65 Mp), és egy Tudatvédő Fülbevalópár (+10 MME, 95 Mp). 

Megjegyzések: Nem tud, és nem is akar harcolni, bár van egy dísz-dzsambiája. 

  

Mailea Kumar 
kasztnélküli 

21 éves, ember, nő 
rend 

dzsad 
a Türkiz Kobra szeretője, 

hastáncos 
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Jellemzés: A csapongó, hirtelen vérmérsékletű, számító Tornian 
Shinhinben született, generációkra visszanyúló tolvajcsaládból. Őt nem az 

utca nevelte azzá, ami lett, hanem a legjobb Kobra fejvadászok és 
boszorkánymesterek emberöltőkön át gyűjtött tudása. Akcióiról mind 

fejvadászként, mint boszorkánymesterként ódákat zengenek a klánon 
belül. Leginkább északon tevékenykedett, az ottani sejtek kiépítésében tett 

szerepvállalásáért megkapta az ifini Hiereváros felügyeletét. Ifinben a 

nevéhez köthető az utcagyerekekből álló, Kígyószeműeknek nevezett 
besúgóhálózat kiépítése. Nevéhez köthető a Kobrák ifini szövetsége a 

Smaragdszeműek nevű boszorkánymester renddel, akiket Yamir 
Wenegas, a Smaragd Kobra vezet. Rukh egy legálisan üzemelő Áfium-

barlangot is vezet, amelyet gyakran keresnek fel matrózok és átutazók. 
Láthatóan költekezik, hogy titkon úgy állítsa be magát és klánját, hogy 

gyengül a pozíciójuk. Így próbál rátalálni a lázadó láncszemekre, hogy 
elégtételt vehessen a tiszteletleneken, mind anyagilag, mind erkölcsileg. 

Kinézet: Magas, szálkás testalkatú toroni férfiember. Arcvonásai 
és ősz haja kyr felmenőkről tanúskodik. Arca vágáshegekkel tarkított, 

fülei nagyok, és ezüst fülbevalók díszítik. Bal szeme kissé 
aszimmetrikusan kisebb a jobbhoz képest, amely tekintetét érdekesebbé 

teszi. Teste és nyaka tetoválásokkal tarkított. Az éjfekete, hosszú ruhák 
viseletét kedveli, amelyek jól elrejtik fegyvereit. Olykor viseli 

kobralenyomatú, türkiz pecsétgyűrűjét. 
Jellem: (rend-halál) Tharr hitű.  

Motiváció: Nyereség a Kathorc-Tran házasságból, illetve a 

lélekrabló befogása. 

„A Család megköveteli a fegyelmet és az összetartozást. Ha kell, 

akkor csak a síron túl.” 

Erő 10  Ép: 10  Fp: 84  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 42  Pp: 33  Alap - 29 69/4 116 - 

Ügyesség 14        Tőrkard * 2 43 91 140 k6+6 

Egészség 14  Ellenállás A M  Dobótőr* 2 39 90 118 k6+3 

Szépség 12  TME 4 5        

Intelligencia 11  Statikus 33 33        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 37 38        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (tőrkard) Mf Zsonglőrködés Mf  közös 5 

Fegyverdobás (dobótőr) Mf Álcázás/álruha Mf  toroni Mf 

Ökölharc Mf Hátbaszúrás Af  aszisz 5 

Mászás 85% Lopózás 80%  erv 4 

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Tőrkardja rúnamágiával készült varásztágy. Fegyverei Toroni pokollal preparáltak (5. szint, azonnali, 

közepes ideig. Émelygés/2k10 Fp.) 

Megjegyzések: Kedvelt varázslatai a Villámpenge, Bagolyszem, Idegroncsolás, Méreg átadása (ha őt mérgezik meg). 

Tornian Rukh 
6./6. tsz. 

bosz.mester/fejvadász 
39 éves, ember, férfi 

rend-halál 
a Türkiz Kobra, a 
hierevárosi kobrák 

tolvajbárója 
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További NJK-k és Bestiák 

Boszorkányok  1./3. tsz. boszorkányok a történet során bárhol   120. old. 

Boszorkánymesterek 1./3. tsz. bosz.mesterek a történet során bárhol   120. old. 

Fegyveresek  2./4. tsz. harcosok a történet során bárhol   121. old. 

Tolvajok  1./3. tsz. tolvajok a történet során bárhol   121. old. 

Városőrök  1./3. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erő fegyveresei 121. old. 

Lélekrabló     a bosszú eszköze   122. old. 

Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor 

bevethetőek a modul során. Legfőképp a Kékbors Őrlői Rendház tagjai. 

 

 
Erő 9  Ép: 8  Fp: 11  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 8  Pp: 8  Alap - 14 25/4 82 - 

Ügyesség 14        Tőr 2 24 33 84 k6 

Egészség 15  Ellenállás A M        

Szépség 18  TME 5 3        

Intelligencia 13  Statikus 8 8        

Akaraterő 14  Dinamikus 2 2  Felszerelés: Változó, fegyvereik esetleg mérgezettek. 

Asztrál 15  Egyéb - -  Megjegyzés: Hátbaszúrás Af, Kötelékből szabadulás Af 

Érzékelés 13  Teljes 15 13  

Módosítók (3. tsz.): +12 Fp, +16 Mp, +8 Pp, +8 AME, +8 MME, +4 Té, +4 Vé, Álcázás/álruha Mf 

Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor 

bevethetőek a modul során. Legfőképp az Érintetlenek rendház tagjai. 

 

 

Erő 11  Ép: 8  Fp: 17  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 7  Pp: 9  Alap - 18 33/11 84 - 

Ügyesség 16        Tőr 2 28 41 86 k6 

Egészség 15  Ellenállás A M  Rövidkard 1 27 45 98 k6+1 

Szépség 9  TME 6 3  Hajítóbárd 2 27 43 88 k6 

Intelligencia 13  Statikus 9 9        

Akaraterő 13  Dinamikus 3 3  Felszerelés: Változó, fegyvereik esetleg mérgezettek. 

Asztrál 16  Egyéb - -  Megjegyzés: Térképészet Af, Kötelékből szabadulás Af 

Érzékelés 12  Teljes 18 15   

Módosítók (3. tsz.): +14 Fp, +14 Mp, +8 Pp, +8 AME, +8 MME, +10 Té, +14 Vé, Kínzás Mf 

Boszorkányok 
1./3. tsz. boszorkányok 

ember, nő 

káosz 

Boszorkány- 
mesterek 

1./3. tsz. bosz.mesterek 
ember, férfi 

káosz 



 

121 

Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor 

bevethetőek a modul során. Jellemzően a családok testőrei, zsoldosai és 

fegyveres szolgái. 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 33  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 18 42/4 93 - 

Ügyesség 13        Másfélk.kard 1 22 54 106 2k6 

Egészség 16  Ellenállás A M  Láncos buzog. 1 22 55 104 k6+5 

Szépség 11  TME 1 3  Ököltőr 2 28 51 95 k6 

Intelligencia 11  Statikus - -  Kis pajzs 1 19 42 +20 k6 

Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Változó. Szerep szerinti fegyverzet és vért. 

Asztrál 11  Egyéb - -  Megjegyzés: Nyomolvasás/elt. Af, Köteléből szabadulás Af, 

Kocsihajtás Af , Lefegyverzés Af 
Érzékelés 13  Teljes 1 3  

Módosítók (4. tsz.): +20 Fp, +10 AME, +10 MME, +12 Té, +12 Vé, Kocsihajtás Mf, Kötelékből szabadulás Mf, 

Fegyverhasználat (választott) Mf (+5 Ké, +10 Té, +10 Vé) 

Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor 

bevethetőek a modul során. Legfőképp a Kobrák vagy az Árnyakban 

Surranók tagjai. 

Erő 11  Ép: 5  Fp: 15  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 19 33/16 83 - 

Ügyesség 16        Tőr 2 29 41 85 k6 

Egészség 12  Ellenállás A M  Dobótőr 2 29 44 85 k6 

Szépség 11  TME 1 0  Könnyű nyílp. 1 21 49 50 k6+1 

Intelligencia 13  Statikus - -  Ököltőr 2 29 42 85 k6 

Akaraterő 10  Dinamikus - -  Felszerelés: Változó, fegyvereik esetleg mérgezettek. 

Asztrál 11  Egyéb - -  Megjegyzés: Nyomolvasás/elt. Af, Köteléből szabadulás Mf, 

Mászás 20%, Lopózás 20%, Zárnyitás 20 % Érzékelés 16  Teljes 1 0  

Módosítók (3. tsz.): +18 Fp, +2 Ké, +4 Té, +4 Vé, Hamisítás Af, Mellébeszélés Mf, +20% a fenti képzettségekre 

Szerepük: A helyi rendfenntartó erők. Az események 

függvényében bárhol és bármikor bevethetőek a modul során. Jellemzően 

a kapuknál, falakon, őrjáratban lehet velük találkozni, illetve konfliktusba 

kerülni. 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 23  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 15 40/3 84 - 

Ügyesség 14        Hosszúkard 1 21 54 100 k10 

Egészség 16  Ellenállás A M  Hosszúbot 1 19 50 100 k5+2 

Szépség 11  TME 3 3  Dobóháló 1/3 16 48 88 (-40Vé) 

Intelligencia 12  Statikus - -  Kis pajzs 1 16 40 +20 k6 

Fegyveresek 
2./4. tsz. harcosok 

ember, férfi 

rend 

Tolvajok 
1./3. tsz. tolvajok 
ember, férfi/nő 

káosz 

Városőrök 
1./3. tsz. harcos 

ember, férfi 
rend 
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Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Egyenruha, fegyverzet, láncing (SFÉ:2). 

Asztrál 13  Egyéb - -  Megjegyzés: Nyomolvasás/elt. Af, Köteléből szabadulás Mf, 

Hadrend Af, Földharc Af 
Érzékelés 13  Teljes 3 3  

Módosítók (3. tsz.): +29 Fp, +4 Ké, +10 Té, +10 Vé, Hadrend Mf, Földharc Mf, Lélektan Af 

Előfordulás: idézett 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: megszállt test 

Támadó érték: 95 

Védő érték: 105 

Kezdeményező érték: 35 

Célzó érték: 25 

Sebzés: fegyver szerint 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: megszállt test 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregellenállás: - 

Pszi: 65 (Kyr) 

Intelligencia: 16 

Max. Mp.: - 

Jellem: káosz 

Leírás: A lélekrabló egy magas szintű spiretor lelkének egy 

lélekdarabja. A szétválasztást követően az alkotó meghasadt lelke sosem 

lesz képes visszatérni a lélekvándorlásba. Csak néhány spiretornak adatik 

meg a lehetőség, hogy tudását arra a szintre tökéletesítse, hogy képes 

legyen egy lélekrabló “életre” hívására, és még kevesebb közülük, aki a 

következmények tudatában létre is hozza a bestiát. A lélekrabló egy 9. 

TSz-ű pszi-entitás, egy lélekdarab. Mesterfokú Kyr-pszi használó, amely a 

készítő lelkének egy szeletéből lett megalkotva, és birtokolja a készítő 

tudását. Jelenléte Asztrál szem és Aura érzékelés diszciplínákkal 

észlelhető. Az efféle lelkek a létrehozásuk utáni céltalan bolyongástól 

mindenképp megőrülnek, asztráljuk eltorzul, egyetlen vágyuk a készítő 

által kitűzött cél elérése lesz. Mentáljuk elcsökevényesedik. 

A leghatékonyabb mód a legyőzésére, ha egy lélekcsapda 

varázsjellel valaki bebörtönzi a lelket. Ebben az esetben, ha a közelben 

van, azonnal elhagyja az éppen megszállt embert.  

A lélekrabló játéktechnikailag 65 Pszi-pontból gazdálkodik, 

amelyekből létrehozza e leírásban ismertetett varázslatokkal megegyező 

hatású diszciplínákat. Általában az első körben egy mentál és asztrálszem 

diszcíplinával felméri a célja eléréséhez legkézenfekvőbb célpontokat, 

majd a következő körben auraérzékelés diszciplínával felméri, hogy le 

tudja-e győzni a kiemelt áldozatot. Ha a célpont túl erősnek bizonyul, úgy 

új célpontot keres. Ha az áldozat minimális ellenállással rendelkezik, úgy 

a lélekrablás előtt gyengítő diszciplínákat alkalmaz. Körönként 1 Pszi-

pontot képes visszatölteni. Miután asztálisan és mentálisan megjelölte a 

lelket (így a játékosok által visszakereshető asztrális- és mentális fonál   

Lélekrabló 
a bosszú eszköze 
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lesz az áldozat és a lélekrabló között), a pszi-használatok között eltűnik 

feltöltődni, majd visszatér, amint elegendő pszit visszatöltött. 

A következő varázslatokkal megegyező hatású diszciplínákat 

képes pszi-pontból létrehozni: Asztrálpöröly, Mentálpöröly a pajzsok 

bontásához; Tudatrablás, Önbecsülés eltiprása boszorkányvarázslatok az 

ellenállási szándék és emlékek eltörléséhez. 

Egyedi pszi diszciplínája az 1 kör alatt létrehozható Lélekáldozat, 

amit 65 Pszi-pontból tud 10-es Erősséggel létrehozni. Ezzel a varázslattal 

tudja elrabolni, és uralma alá vonni a kiszemelt áldozat lelkét. A sikeresen 

elrabolt lelket tudatosan irányítja és cselekszik vele a céljai eléréséhez. Az 

áldozat körönként -8 módosítóval Akaraterő próbára jogosult, hogy a 

lelke az egy nap hatóidő lejárta előtt kiszabaduljon a rabságból. Az 

egyetlen írásos emlék egy lélekrablóról a Kathorc család könyvtárába 

került lejegyzésre P.sz. 3696-ban 1 évvel a Kathorc-Tran esküvő után. 

Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült. 

Abaszisz 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 
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Ifin 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Kékbors Őrlői rendház 
(földszint) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1-2: Őrlőhelyek, nagy oszlopokkal és 

malomkövekkel, amiket szamarak húznak. 

Döngölt föld padló van, illetve nagy polcokon 

tárolják az őrlésre kész anyagokat. 

3: Döngölt föld előtér, ahonnan lépcső vezet az 

emeletre. 

4: Kövezett elő- és kiállítótér: a falakon kárpitok, 

előttük asztalok és polcok, rajtuk a rendház szinte 

teljes termékpalettája. Néhány dokumentum is 

található a falakon, bekeretezve. 

5: Kerengőfolyosó, ami a belső kertre néz. Az 

épületbe négy külön ajtón lehet bejutni (kettő az 

előterekbe, egy az egyik őrlőbe, és egy a 

főfolyosóra visz). A dupla szárnyú, főfolyosóra 

nyíló ajtó az udvarról nem látható, egy, a rendház 

címerével díszített falszakasz takarja el. 

6: Főfolyosó, innen nyílik a számos ajtó a belső 

helyiségekbe. Kőpadlója van. 

7: Raktárhelyiség: ládák, polcok. Némi 

élelmiszer, szerszámok és szárítás alatt álló 

anyagok (pl. levendula vagy mákvirág) vannak 

itt. 

8: Földszinti élésraktár, innen egy csörlős 

étellifttel (11-es szám) fel lehet küldeni az 

élelmiszert az étkezőbe. 

9: Konyha és előkészítő, nagy asztalokkal. 

10a: Keverő terem, ahol a rend őrségéből is 

vannak. Itt készülnek a drágább szerek. 

10b: Zárt keverő terem, ahol a titkos szerek 

készülnek. Szinte mindig zárt ajtók mögött 

dolgoznak, az őrök erre is figyelnek. 

12: Keverő terem, az átlagos szereknek. 

13: Csomagoló terem, itt porciózzák és 

csomagolják az adagokat. 
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Kékbors Őrlői rendház 
(emelet) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: Raktárhelyiség, sok ládával és polccal. 

2: Tárgyalóhelyiség, hat fő számára 

3: Volt tárgyalóhelyiség, a megnövekedett 

termelésnek hála azonban már ez is sokkal inkább 

raktár. Egy óra alatt tárgyaláshoz szabaddá 

tehető. 

4: Raktár és kis tárgyaló, szükség esetére. 

5: Előterek – ide érkeznek fel a lépcsők. Néhány 

nagy polc, fali dísz, kép található csak itt. 

6: A szolgák és az alacsony rendű tagok szállásai. 

7: Étkező és alkalmanként tárgyaló-szavazóterem, 

nagy asztallal, sok székkel. 

8: A rend magasabb rangú tagjainak lakószobái 

9: A rend vezetőjének lakószobája. 

10: Körfolyosó. Az udvar felé nyitott, csak 

derékmagasságig van fal, felette hatalmas 

boltívek. Meglehetősen szeles. 

11: Étellift 
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Kékbors Őrlői rendház 
(pince) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 
 

Élelmiszerraktár: egyetlen, nagy helyiség, több helyen erős tartófalak nyúlnak be. Nagy polcok, hordók, 

számtalan láda. Tiszta és száraz hely, az ide vezető ajtó és lépcső nagyon jól szigetel. Az egyik nagy 

szekrény mögött egy zsák méhviasz gyertya található. 

Kékbors Őrlői rendház 
(áldozóhely) 
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Kathorc család kúriája 
(földszint) 

(tájolás: északkeleti, lépték: 1 láb) 

 
 

1: Bejárat, széles lépcsősorral és ládákba ültetett 

cserjékkel. A lépcsők tetejéről csodás kilátás 

nyílik a városra. 

2: Hall: innen vezet az emeletre a páros 

lépcsősor. Számos oszlop is tartja a következő 

szintet, ezek előtt szobrok, illetve teljes vértezetek 

díszítik a helyiséget. 

3: A családfő gyűjteménye. Iratok, könyvek, 

festmények, használati tárgyak, szobrok, 

fegyverek és vértek – minden, amit Hak Kathorc 

az évek alatt felhalmozott. 

4: Folyosó a testőrség lakórészéhez. 

5: Fürdőhelyek. 

6: Illemhelyek. 

7: A testőrség szállókörlete. Nyolc emeletes ágy, 

melyet váltva használnak. 

8: Előtér a szolgák lakrészéhez, sok súlyos 

bútorral, melyeken már látszik a kor. 

9: Konyha, nagy pultokkal, polcokkal és asztallal. 

Itt készítik az ételt az egész háznak, az esküvő 

alatt is. Egy kahrei mester keze munkáját dicséri 

az emelőszerkezet, amivel a felsőbb szintekre 

lehet juttatni az ételt minden megerőltetés nélkül. 

10: Szolgálók szállásai. 

11: Fő szolgálók szállásai. 
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Kathorc család kúriája 
(első emelet) 

(tájolás: északkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: Tágas lépcsőfeljáró, ahová és ahonnan a 

lépcsők vezetnek a földszintre, illetve a második 

emeletre. 

2: Nagy étkezők, egy központi és több szélre tolt 

hatalmas asztallal, és számos ősöreg szekrénnyel. 

3: Dolgozó- és tárgyalószoba, Mor Kathorc 

használja főként. 

4: Nagyszoba – a családi könyvtár egésze itt 

található három méter magas polcokon – 

nagyjából ezer kötet, és háromszor ennyi egyéb 

dokumentum. Egy nagy tervezőasztal, de még egy 

dohányzóasztal hozzá tartozó kanapékkal is 

helyet kapott itt. 

5: A legszebb vendégszoba – illusztris terasszal. 

A legrangosabb vendégeknek fenntartva. 

6: Egyszerű vendégszoba, négy ággyal. Ha 

esetleg zsoldosokkal vagy kalandozókkal 

dolgoztatnak, őket szokták ide elszállásolni. 

7: Egyszerű vendégszoba, egy nagy ággyal. 

8: Szép vendégszoba, saját épített fürdőkáddal.
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Kathorc család kúriája 
(második emelet) 

(tájolás: északkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: Nagy bálterem, ide érkeznek a lépcsők az 

alsóbb szintről. A falakon kárpitok, zászlók és 

festmények, a falak tövében több helyütt friss 

ételtől roskadozó asztalok vagy kényelmes 

kanapék kaptak helyet. 

2: Emeleti étkező és tárgyaló. 

3: Ella dolgozószobája. 

4: Raktár- és mellékhelyiség. 

5: Miriann szobája 

6: Mor Kathorc szobája. 

7: Hak és Ella lakosztálya, saját terasszal. A 

teraszról fel lehet jutni a tetőszintre. 

T: Teraszok. Egy egységnyi lépcső nagyjából egy 

lábnyi szintkülönbséget takar. 
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Kathorc család kúriája 
(tető) 

(tájolás: északkeleti, lépték: 1 láb)  

 

A nullával jelölt számok a második emelet teraszait jelölik. Onnantól kezdve a számok növekvő sorrendben 

a különböző szinteket jelentik – a 2-es a legalacsonyabb a tetőszintek közül, mintegy 4 lábbal a nullás 

szint felett. A 3-as további egy-másfél, míg a 4-es annál is egy-másfél lábbal magasabban van. A lépcsők 

irányára a számozás alapján lehet következtetni. "s"-sel a szökőkutak, "sz"-szel a székek, "p"-vel a 

pulpitus került megjelölésre. 
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Nagy Tengeri Kígyó vendégház 
(földszint) 

(tájolás: északi, lépték: 1 láb)  

 

1: Ivó – középen nagy pulttal, ahonnan egy ajtó 

vezet a raktárba-konyhába. Az egyik fal mentén 

sörpadok, egyébként székek és asztalok. Az épület 

két pontján is fel lehet jutni az emeletre, az 

egyiken a pincébe is. Innen nyílik a 

szerencsejáték-helyiség, ami előtt mindig kidobó 

ül, illetve Rukh áfiumbarlangjának ajtaja is. 

2: Konyha, illetve raktár – rengeteg ital, sok láda, 

benne felszolgálni való egyszerűbb ételekkel, de 

van egy tűzhely is a módosabb vendégek esetére.  

3: „Bűnbarlang” – 3+2 játékasztalos terem, a 

hátsó rész elfüggönyözhető privát eseményekhez. 

A Kobrák gyakran itt isznak. 

4: Rukh áfiumbarlangja – hatalmas polcok, rajtuk 

számolatlan üvegcse és tégely, és egy óriási pult 

mögött Rukh szolgálja ki a betérőket. 

Gyakorlatilag olyan, mint egy rendes üzlet, csak 

éppen a nagy épület részeként. A szoba egyik 

felében babzsákokon lehet élvezni az 

ópiumpipákat.
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Nagy Tengeri Kígyó vendégház 
(emelet) 

(tájolás: északi, lépték: 1 láb)  

 

1: Normál előtér – fotelekkel, székekkel, 

asztalokkal a közösségi dolgokhoz, illetve a 

csendes étkezéshez. 

2: A bordély előtere – hatalmas brokátfüggönyök 

választják el a normál szállásoktól, és mindig van 

itt egy-két markos kidobóember. Középen 

kanapék és dohányzóasztal, melynek környékén a 

szabad lányok pihennek. Kellemes illat, levendula 

és vaníliás dohány keveréke lengi be a helyet. 

3: Egyszerű, kétágyas szobák. Áruk 7 réz 

éjszakánként. 

4: Egyszerű, háromágyas szobák. Áruk 11 réz 

éjszakánként. 

5: Tágas kétágyas szoba. 12 réz. 

6: Dupla ágyas, baldachinos szoba a luxus 

kedvelőinek. Kicsi, de nagyon kényelmes. 25 

réz/éj. 

7: „Dolgozószobák” – hatalmas, széles ágyakkal, 

rengeteg párnával. A betérő minden kényelmet 

megkap. Csak lányokkal együtt bérelhető, úgy 

azonban akár egész éjszakára. A lányok ára 25 

réztől 3 ezüstig terjed, egész éjszakára ennek 

négyszerese az ár. Minden szobában kis 

mosdódézsa található. 

8: Luxus lakosztály, bársonyborításos, hatalmas 

ággyal és párnákkal, remekül hangszigetelt 

falakkal, saját fürdődézsával. Ára két arany egy 

éjszakára, azonban két-három lány is választható 

hozzá.
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Nagy Tengeri Kígyó vendégház 
(pince) 

(tájolás: északi, lépték: 1 láb)  

 

1: Borospince, a falon mintegy háromszáz 

palackkal, illetve féltucat hordóval. Hátrébb 

újabb polcok, főként lekvárral, tartós 

élelmiszerekkel (pl. szalonna, sajt, kolbász). 

2: Privát szállás a kobráknak – négy emeletes ágy 

és egy asztal, valamint pár fiókos szekrény 

minden berendezés. Puritán, de csendes és 

praktikus, pl. gyógyulni vágyóknak. 

3: Nagy hátsó pince: padlótól plafonig nyújtózó 

óriás szekrényekkel és polcokkal, rajtuk 

mindenfélével, hatalmas, még a nagykirály 

pecsétjét hordozó ládáktól elkezdve a 

szekérkerekeken és nyergeken át a városőr-

egyenruhákon keresztül a porcelánedényekig 

minden található itt. A Kobrák raktárnak 

használják, könnyen összeszedhető jó pár arany 

érték innen. 

4: Kínzókamra: a nagy hátsó pincéből 

tekervényes úton elérhető süllyesztett helyiség, 

ahonnan gyakorlatilag semmilyen zaj nem 

szűrődik ki. Számtalan kínzóeszköz, és egy 

komplett kínpad található itt.  

5: A borospincéből egy hatalmas szekrényen 

keresztül lehet ebbe az előtérbe jutni (titkosajtó-

keresés -25%). Innen egy vasalt, rendkívül 

masszív ajtón (zárnyitás -35%) lehet átjutni a 

belső helyiségbe.  

6: Belső helyiség, ahol fegyvereket tárolnak, 

illetve ahonnan egy lépcső vezet lefelé. A 

helyiséghez a kocsmárosnak és a Kobrák 

vezetőinek van kulcsa. 
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Nagy Tengeri Kígyó vendégház 
(tolvajtanya, csatorna-menedék) 

(tájolás: északi, lépték: 1 láb)  

 

L1-L2-L3: Lejáratok a csatornaszintre. Az L1 

közvetlenül lentre visz, egy kis sikátorból, a 

csatorna ezen szakaszáról nyílik az egyetlen 

nyilvános ajtó a fészekbe. Az L2-ből egy 

vasráccsal elzárt részre juthatunk, innen a 

csatorna közelíthető meg. Az L3 a Nagy Tengeri 

Kígyó vendégházból nyílik. 

1: Csatornarendszer. A T1-T2 két titkosajtó 

(felfedezés, zárnyitás -20%). A csatornában 

patkányok, és bokáig érő víz. 

2: Fogadóterem – dohányzóasztallal, kanapéval, 

egyszerű berendezésekkel. 

3: Beengedőterem – innen lehet csak bejutni a 

belső részekre, mindenkit alaposan megmotoznak, 

illetve ajánlólevél vagy Kobra-tetoválás 

szükséges. Mindig van itt legalább két őr. 

4: Szállókörletek, néhány egyszerű priccsel. Akár 

két tucat ember is elalhat idelenn szükség esetén. 

5: Étkező és tárgyalóterem, egy grandiózus 

asztallal, melybe Ifin térképét faragták értő kezek. 

6: A klánfőnök tárgyalóterme és irodája. 

7: A klánfőnök szálláshelye. Rejtekajtó vezet ki 

innen a csatornarendszerbe, vész esetére. 

8: Kincstár – az értékes holmiknak, fegyvereknek 

és pénznek. Az itt található vagyon összértéke 

meghaladja az ötszáz aranyat. A nyitásához 

kettős kulcs kell, mely a klánvezérnél és a klán 

kincstárnokánál van. 

9A-9B-9C: Gyakorlópályák – csapdák, 

rejtekajtók, ügyességi és erőnléti akadályok, 

illetve vívó- és öklözőbábuk, célpontok. A 9C 

helyiségbe lehet lejutni a vendégházból, az ajtó 

erről az oldalról tökéletesen belesimul a falba. 

Aki onnan érkezik, jobban jár, ha ismeri az 

akadálypályát, mert könnyen kellemetlen 

meglepetésben lehet része. 
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Abbitlánc bankház 
(földszint) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: Feljáró a bankházvezető és lánya szobájához. 

2: Feljáró a főkönyvelő szobájához. 

3: Feljáró a főértékesítő szobájához. 

4: Feljáró a dohányboltos szobájához. 

5: Tágas üzletkötői sátrak, kényelmes párnákkal, 

vízipipával. 

6: A fő üzletkötő sátra – kiemelt ügyfelek 

számára. A többinél is nagyobb, díszesebb. 

 

7: A dohányárus sátra, legalább százféle 

különböző, kipróbálható pipadohánnyal. 

8: Belső oázis – ibarából ideszállított finom 

szemű homokkal, fotelekkel és asztalokkal a fák 

árnyékában. A várakozó vendégek kiemelt 

kényelméről legyezős, és citrusos frissítő italokat 

felszolgáló szolgálók gondoskodnak. 

9: Lejárat az alagsorba, a kincstárhoz. Idefent is 

őrzik.
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Abbitlánc bankház 
(első emelet) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: A bankház vezetőjének szobája. Díszes, ámde 

praktikus, eredeti dzsad és dzsenn bútorokkal van 

berendezve. 

2: A főkönyvelő és a főértékesítő szobája. Előbbi 

egyszerű, praktikus szoba, utóbbi telis-tele van 

drága, hivalkodó bútorokkal. 

3: A dohányárus szobája. 

4: Pártázatos kerengő, a belső kertbe és a 

városra is jól rálátni. A bankháznak ez kölcsönözi 

kifejezetten erődszerű megjelenését. 
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Abbitlánc bankház 
(második emelet) 
(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 

1: Mailea Kumar, a bankházvezető lányának 

szobája. Hatalmas ágy, bársonytakaróval, 

meseszép képek, aranyozott bútorok jellemzik a 

helyiséget. 

2: Raktárak és irattárak. 

 

 



 

139 

Abbitlánc bankház 
(pince) 

(tájolás: délkeleti, lépték: 1 láb)  

 
 

1: Őrszoba, hatalmas, masszív vasrácsokkal. 

Csak a fegyvereket letéve lehet tovább haladni. 

2: Kincstár előtér – azon kliensek számára, 

akiknek saját, egyszerűen elérhető lerakatra van 

szüksége, itt van tíz széf elhelyezve. 

3: Privát cellák – Rangos kuncsaftok bérelhetik, 

mindig pontosan meghatározott időszakra, amely 

legfeljebb két hét lehet. 

4: Nagy széfterem – ajtaja tíz hüvelyk vastag, 

abbitacél ötvözet, ellenáll a legkeményebb 

kalapácsütéseknek is. A rendkívül bonyolult zár 

(zárnyitás -75%) kulcsa mindig Khadaharah 

Kumar nyakában lóg. 

5: Az őrök étkezője, közösségi tere 

6: Őrszobák, összesen tizenkét őr számára. 
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Két Testvér fogadó 
(tájolás: északkeleti, lépték: a térképen)  
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Alvilági piac 
(tájolása: keleti) 
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Amarnat alvilági aréna 
(helyszínrajz) 
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Mellékletek 

 

 

 

 

       
 Tran     Kathorc 
 
 

 

 
 

 

   
 Abbitlánc bankház    Türkiz Kobra Kékbors Őrlői rendház 
 

    

Címerek 
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AMARNATH’RACYAH - KYR 

Méltatlan halál. Olyan, felszólításra elkövetett öngyilkosság, 

amely a vétkes halála ellenére sem védi meg annak becsületét. Rítusa még 

a kyr partraszállás idejéből ered, az anyrok büntették így Cranta pártjára 

álló szolgáikat. A bűnösnek az ormótlan sanqua-tőrrel kell felmetszenie 

gyomrát. Az eljárás a badr’cyahhal ellentétben lassú és fájdalmas, 

elkövetői olykor napokig szenvedtek, mire belehaltak sérülésükbe. A 

tőrbe plántált mágia tehetetlenségre kárhoztatta őket, nehogy önkezükkel 

könnyítsék meg halálukat. Toronban manapság nagyon ritkán szabják ki. 

[Boszorkányhadúr, 12/4] 

ASTESI GYÜLEKEZET - ASZISZ (ASZ) 

A Quiron-tenger déli partján tevékenykedő, ősi lupár és dolamin 

családokat tömörítő, ifini központú titkos testvériség, ami pókként hálózza 

be a Dél-Quironeia partvidékét. Tagjai számos területen tevékenykednek, 

főleg kereskedelmi és politikai téren segítik egymást hatalmuk és 

befolyásuk növelése érdekében, emellett ügyelnek vérük tisztaságára is. A 

gyülekezet vezetője és alapítója az ifini Orn Moern-ház, aki a régóta a 

család birtokában lévő negyedkori kasisha hatalmát használja a szövetség 

összekovácsolására, egybetartására és megsegítésére. A tagjai őt imádják, 

szabadságot nyerve így a hetedkori istenek alól, és az többször segíti őket 

varázshatalmával. Tagjai csak olyan családok lehetnek, akik ügyelnek ősi 

lupár vagy dolamin vérük tisztaságára és a kasisha befolyása alá kerülnek, 

melynek kegyeit a mindenkori Orn Moern családfő adja át az áldást 

keresőknek. A titkos szervezet számos, nagyhatalmú házat tömörít, mint 

amilyen az Oremer-ház, a Gayru-ház, a Burmar-ház, és az Uruyn-ház, 

vagy a vezető Orn Moern-ház. [Ifini éjszakák 1, 14, 254-256; 2, 321/4] 

CSALÁD - TORONI (TOR) 

A Kobrák nevű tolvajklán egymás között használt – és közkeletű 

– elnevezése. [1TK, 44/2/4] 

ÉJANYÁK - ASZISZ (ASZ) 

A Berkano védnöksége alá tartozó asszonyrendek közül a 

legjelentősebbnek tartott szervezet. Nővérei nagy gyakorlattal 

rendelkeznek az antissjárás és a vérmágia terén. Rendjük annak 

köszönhetően, hogy beavatott tagjaik mellett számtalan világi nővért is a 

soraikba fogadnak, szerte a Quiron-tenger déli partján megvetette a lábát. 

Legjelentősebb feladatuknak Morgena visszatértének előkészítését tartják, 

ezért a várakozás idejét gondos tervezéssel és nagy hatalmú szövetségesek 

felkutatásával töltik. Nagyasszonya a Psz. 3690-es évek végén Lanirla 

Gran Grattan, Ifin révbárójának hitvese. Már több száz éve 

tevékenykednek Ifinben. Bár II. Dinas Dul Gardak a fogadalmas egyházak 

közé emelte Berkanót, ők mégis az árnyékok között maradtak, és a 

háttérbe húzódva próbálják érdekeiket érvényesíteni. Az egykori ősanyák 

Ifinben élő leszármazottai, legyenek férfiak vagy nők, mindannyian 

engedelmeskednek a vérükbe örökített mágiának, éppúgy, mintha csókkal 

vagy mágiával láncolták volna őket maguk mellé. Akad közöttük koldus, 

tengerész, katona, nemes és rabszolga. Legtöbbjük nem is sejti, milyen 

örökség kering ereiben, míg valamelyik szólító, a rend belső körének 

vérmágiához értő beavatottja fel nem ébreszti és szolgálatba nem állítják 

őket. [Ifini éjszakák 2, 323/2; Ifini éjszakák 1, 75/2, 82/4] 

Szószedet 
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GUARRA - (SIN) 

Halbor, a Sinemosi-tenger városaiban elterjedt és kedvelt ital. 

Különféle tengeri növények terméséből – amiből jó pár a Víz Alatti 

Kertekből is származik – erjesztett és préselt, nagy arányban vizezett, 

gyenge, sárgás színű borféle. [MG – Haralk] 

HIEREVÁROS - ASZISZ (ASZ) 

Ifin egykori negyede, melyet a mai Várnegyed és Abbitnegyed 

alkotott. Ranrag Otlokir a Psz. 3690-es évek végén rendeletileg 

kettéválasztotta az Ifin térkapujának otthont adó területet, hogy legalább a 

keleti fertályon működő vállalkozások hasznából megkaphassa a neki járó 

sápot. [Abaszisz, YnevPontHU] 

IFIN - ASZISZ (ASZ) 

Abaszisz központi, rangban első tartománya. A fővárost, és az 

Onporokat foglalja maágba. Zászlaja kék és ezüst sávos, és a nagykirály 

közvetlen irányítása alatt áll. Ifin tartomány címerpajzsa – mely a Psz.-i 

XX. század óta Abaszisz jelképe is egyben – háromszögletű; arannyal 

fogazott hullámkék mezejében felül hétágú korona abbitban, alul egymást 

keresztező, arannyal fegyverzett kardok feketében. [Rúna, IV/1, Abaszisz, 

22/2/1; Szürkecsuklyás, Északfölde; Abaszisz, YnevPontHU] 

IGAZGYÖNGYÖK HONA - ASZISZ (ASZ) 

Ifin legjobbnak tartott fogadója, a Palotanegyed védőfala mellett 

található. Fényűző, minden kényelemmel felszerelt, látogatói átutazó 

tehetős északi polgárok. Kétszárnyú, emeletes épület, főkapuja az utcára 

nyílik, belső udvara nincs. Baloldali traktusában az istállók és raktárak, 

középen a méregdrága lakosztályok, míg a jobb oldalon hatalmas 

lakomaterem található. [Forrás: Acél és oroszlán, 225/8, 286/1] 

Az Igazgyöngyök Hona emeletes, kétszárnyú épület volt; a belső 

udvart nélkülöznie kellett, főkapuja közvetlenül az utcára nyílt, hiszen a 

város zsúfolt központi részében az épületek csak fölfelé terjeszkedhettek, 

ráadásul a fogadó töretlen ívben, szintén hozzásimulva követte a 

palotanegyed védőfalának görbületét. Az istállók, raktárak a baloldali 

traktusban kaptak helyet; középütt voltak a méregdrága lakosztályok, az 

átutazó kereskedők gazdag szállásai (nemesembernek nem szokása 

pénzen hajlékot vásárolni, mindig talál egy-két rangjabélit, akinek 

kúriájába bevackolhatja magát); a jobb szárnyat pedig egészében a 

szórakozásnak szentelték; egész földszintjét a hatalmas lakomaterem 

foglalta el. Hatalmas, dongaboltozatos helyiség volt, a vagyonos főurak 

kastélyainak lovagtermét majmolta; a zárókövekről viaszgyertyákkal ékes 

abroncscsillárok lógtak; kényelmes, párnázott fapadok húzódtak a falak 

mentén, a jókora, U alakú asztalt pedig itt helyben ácsolták-bárdolták 

össze roppant fenyőszálakból – készen nem fért volna be a széles 

bejáraton. Az összképet a mésszel fehérre vakolt téglafalakon függő pazar 

címerpajzsok, keresztbe akasztott díszfegyverek tették teljessé. [Forrás: 

Koponyák Fogadása, a 2. Vándorkrónikák Tábor versenymodulja, írta: 

Cather] 
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ILANORI BÁRDTESTVÉRISÉG - ILANOR (ILA) 

Az ilanori bárdokat tömörítő laza bárdtestvériség, mely az Északi 

Szövetség leghatékonyabban működő kémhálózata is. Tagjai már a 

külsejükről felismerhetők, legtöbbször az ilanori lant a hangszerük, és 

fegyvertárukban minden esetben megtalálható valamiféle célzófegyver. 

Összetartásuk híres. A szervezet vezetője egyben az ilanori vörös hadúr 

kémszolgálatának főnöke is. [RúnaIV/1, A bárdok szervezetei, 23/2/1] 

KÉKBORS - TORONI (TOR) 

Jellegzetes aromájú, magas illóolaj tartalmú növény. Íze némileg 

a mentára emlékeztet. Frissen többnyire italokban, szárítva elsősorban 

ételekben használják. Gyakori illatanyag, melyet szívesen használnak 

gyertyákban és fürdőkben egyaránt. [Sogron lángjai, 287/2] 

KÍGYÓSZEMŰEK - ASZISZ (ASZ) 

Az ifini kobrák szolgálatában álló, utcagyerekekből szervezett 

társaság. Szinte mindenütt ott vannak a városban, és figyelmüket kevés 

dolog kerüli el. [Ifini éjszakák 1, 282/3] 

KOBRÁK - TORON (TOR) 

Toroni központú tolvajklán, fő tevékenységi területük a 

Quironeia, de kezük egész Ynevre elér. Ötödik háznak is nevezik őket 

Toronban. Toroni központjuk Sinhin városa, és számos nagyvárosban 

akad központjuk, Abasziszban például Obrat kikötővárosa, melynek 

alvilágát hivatalosan – királyi bullával! – uralják, erioni székhelyük a 

Shamiti kőház. A klán fejének egyes források egyenesen toroni főurat 

tartanak. A Kobrák befolyási területüket – ami Ynev szinte minden 

érdemes lakott része – tartományokra osztják fel, amik véletlenül sem 

követik a politikai határokat: Abasziszt három (ifini, obrati és baraad-

szigeti), Toront is három (shuluri, sinhini és jadili) tartományra osztják, de 

nyugaton az Elátkozott Vidéktől egészen Riegoyig egyetlen, erioni 

székhelyű Kobra-tartomány van. Ezek élén háromtagú tanács áll, a 

pénzügyekért a Csuklyás Kobra, a fegyveres konfliktusokért, biztonságért 

a Fehér Kobra, míg a többi tartománnyal és vezetővel való kapcsolatért a 

Mérgek Atyja felel. Tevékenységük igen széleskörű, gyakran magas 

körökből szednek védelmi pénzeket, a szabadúszók foglalkoztatása 

mellett a zsarolás, lopás, rablás, védelmi pénzek, alvilági- és rabszolga 

kereskedelem, bordély és játékházak üzemeltetése mind jellemző rájuk. 

Módszereik durvák és kegyetlenek, nem riadnak vissza az embereket 

eltorzító, mágikus kísérletektől sem, klánjukhoz kapcsolódik a sichel, a 

dvorgaz és a hilvar nevű mágikusan kitenyésztett bestiák. Számos kisebb 

tolvajklánt felügyelnek, másokkal kiváló kapcsolatokat ápolnak, mint 

amilyen például a toroni Síró Hölgy Lányai. Kiváló tolvajokat nevelnek 

maguk is. Kínvallató mestereiket hóhérkobráknak nevezik; legelitebb 

késelőiknek a kobratánc nevű, hatékony késelési technikát is megtanítják. 

Az ő birtokukban van az Árnyékkard nevű Morgena-ereklye is. Bár főleg 

Északon tevékenykednek, kezük délre is elér, a Szürkecsuklyások 

ellenségei. [1TK, 44/2/4; 423/2/1; Sum, 339/1/2; 349/1/4; Toron, 372/1/3, 

374/2/2; Bestiárium, 57/2/3; 113/2/1; 198/2/2; PPL2, 36/2/3; UT, 129/2/6; 

RúnaIV/1, Abaszisz, 21/2/2; RúnaIV/1, Alternatívák a harcművészetekre, 

19/2/6] 
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MORGENA - KYR (KYR) 

Másként Árnyékúrnő, Quassana – az Árnyékokból visszatérő – 

vagy Az Álmok Asszonya, Hollók Asszonya, de nevezik Álomúrnőként, 

Homályúrnőként is. Kyriában az álmok, a sugallatok, a homály, a 

művészetek, a csönd istennője. Sokak szerint a női őslényeg sötét 

oldalának megtestesítője Igerével szemben. Isteni síkja a Soldunn, más 

néven Árnytenger. Különleges befolyása van az Antisson is (kyr nyelven 

Anthyss) ez poltikájának legfontosabb színtere és eszköze. Teremtményei 

a Kilenc alvó, a Világrend által nemzett gyermekei Inna-Imhya (maga is 

az Alvók egyike), Zartt, a Hegyszál Öreg és Sieme Nyhir, az Alkonylátó. 

Küldöttei a Hollóarcú Harrian, a Fakasarcú Melchyss, a gyönyörű nő arcát 

viselő Moramie és az Ötödkor óta ténykedő, többfelé megjelenő, 

csuklyás-kardos hírnök (Fh'yanra) is. A crantaiakkal való harc idején 

legyőzte és magába olvasztotta Sin Dart (Són Tír). Kyriában vallásának 

központja Freiglund tartomány székhelye, Umrann volt, itt székelt főpapja 

is, csak az Ötödkor végén tette át székhelyét Ladyrba. Híres temploma 

volt az Enrawelli Árnyékkatedrális is. Egykori templomait az 

árnyékkapuk kötötték össze, állítólag egyes elemeik máig fennmaradtak. 

Az Álomtorony legendás anyrja, az Éjleány által épített, Ynevet és az 

Antisst összekötő torony volt, amely az Éjleány halálával megsemmisült. 

Híres anyrjai voltak az Álomtornyot felépítő Peneyra – az Éjleány –, 

Joressyl, az Alidaxot alapító Moira Marmaros vagy az Anublien tavak 

környékén nyugvó Vestyr on Calaren. Kegyeltje volt a ryeki idők Illyr-On 

Manare-ja, akinek alakja az Ilho-mantari nevű hekkában él tovább. 

Ynevre teremtett állata a kyalli ördögök egyszemű faja. Kyria bukásakor 

és Tharr megerősödésével meggyöngült ugyan, de a háttérben megmaradt, 

és folyamatos alkalmazkodásának, váltani tudásának köszönhetően 

sikerült átvészelnie a káoszkort. Több töredék aspektusa volt, némelyiket 

máig tisztelik, ilyenek Chimei (a Ködökből Suttogó, a Száj Nélkül Szóló 

vagy Ködök Nagyasszonya), Berkano, (A Rejtező, a Sötét Anya), 

Lysianel, (a Hús Angyala), Malvaise (a Lidércálmok Úrnője), Morgazza 

(a Méreggel Szoptató Anya), Homályjáró, Síl, de az ő aspektusából 

eredeztetik az eretnek dwoonok Erlenorját is. Hívei, ha kevesen is, de 

megmaradtak és Rejttemplomaik mélyén várják visszatértét. Ez szerintük 

a Várakozás ideje, amelyet a Próféta ideje követ majd, amikor is az 

Árnyékúrnő kegyeltje megérkezik Ynevre és megszervezi Morgena 

egyházát. Toronban minden jel szerint fokozatosan erősödik kultusza, s 

mind több helyen találkozni az Árnyékokból Visszatérő híveivel. Több 

szervezet – főleg boszorkányrend – tiszteli őt magát, vagy valamely 

töredékaspektusát, mint például a Berkanot követő Éjanyák vagy a Livinai 

Gyülekezet. A Morgena hitében egyesülő toroni boszorkányszekták a 

Syrcum nevet vették fel. Mai kegyeltje Borostyánszem Udhya, Morgena 

Nagyasszonya, aki Psz. 3719-ben érkezik Ifinbe, kemény kézzel 

összefogja és egységbe szervezi a boszorkányrendeket. Visszatértének 

ügyét több kisebb-nagyobb világi hatalom is támogatja, mint Gundor Dul 

Mordak, Rak Narval hercegkapitánya, vagy a yankari Építők táborának 

családjai; de enged a nyomásnak és Psz. 3725-ben országában Hitvalló 

egyházzá emeli Morgena vallását IV. Hubar Dal Raszisz Otlokir, 

Abaszisz nagykirálya. Legnagyobb mai szentélye a lakassyni Rejtverem. 

Szent állatai a holló és a farkas, köve a fekete opál. Hívei jeleskednek az 

álomfejtés, méregkeverés terén. Két nagy csoportra oszlanak, az  
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Angyalok (megszólításuk cherus és cherussa) az álcázott szentélyeket 

tartják fenn, míg a Farkasok vándorolnak, híreket szállítanak és 

toboroznak, az ős feladatuk a fegyveres harc is. Papnőinek és híveinek 

kedvelt ruhadarabja a Fátyolköpeny. Papjai és papnői a Lélek és a Halál 

szférák fölött bírnak hatalommal. Hozzá kapcsolódó ünnepek az Intések 

éjjele és hete. Szent helye a Pidera völgyei közt elterülő Alkonytó. 

Morgena ereklyéi az Árnyékkard, a sugallatokat adó Álomkárpit, az 

arcmásoló Hollótükör, a főzeteket ontó Homályüst, és a Mirtuszkoszorú. 

[PPL2, 33-37; Sum, 348/1/12, 445/2/2, 447/2/2; Tororn, 24/1/6, 31/4. 

széljegyzet; RúnaV/2, Az ynevi építészet, 17, RúnaII/3, Ynev naptáráról 

és fontosabb ünnepeiről; RúnaV/2, Időutazó varázstárgyak, 13/2/1; 

Geofrámia, 166/3; B, 101/1/1; Ész, 51/2/1; Raoul Renier, Vallások és 

egyházak Abasziszban; Kyr históriák, 284; Tűzön, vízen, árnyékban, 

362/6, 483/4; Alidax gyöngyei, 288/2, 298/4-5; Bíborgyöngyök3, 345/2, 

Aquir Gyűrű; Gorviki vér, 135/6; Sogron Lángjai, 285/2; Sogron lángjai, 

282/3, 294/3; Ifini éjszakák 1, 75/2, 82/4; Ifini éjszakák 2, 323/2; 

Hollóidők, 377/4] 

OREMER HÁZ - ASZISZ (ASZ) 

Aszisz, lupár vagy dolamin eredetű nemesház. Vezetője a Psz. 

3690-es évek végén Enttore Oremer, az ifini kalmártanács vezetője, az 

Astesi Gyülekezet második embere. [Ifini éjszakák 1,14, 254/3] 

PUTA - ASZISZ (ASZ) 

Kurtizán, rosszféle nő. [KarneválI, 337/4] 

SMARAGDSZEMŰEK - ASZISZ (ASZ) 

Fiatal, feltörekvő aszisz boszorkánymesteri rend, akik a Kobrák 

klánjával szövetkeztek. Magasrangú beavatottjaik bal szeme helyére 

mágikus képességeket adó smaragdot ültetnek. Vezetőjük a Psz. 3690-es 

évek végén Yamir Wenegas, aki a kobrák között Smaragd Kobraként vált 

ismertté. [Ifini éjszakák 2, 96/1, 244/3] 

SYRCUM - TORONI (TOR) 

Körgyűrű jelentésű kifejezés, melyet egyaránt használnak 

hadászati és építészeti fogalomként. Első esetben egy adott erődítmény 

külső védvonalait értik alatta, a másodiknál pedig az úgynevezett 

synbastiorok, az építmények belső védelmi struktúráit. Újabban egy 

mesterségesen létrehozott szervezet is ezt a nevet viseli. A Morgena 

hitében egyesülő boszorkányszekták választották maguknak ezt a nevet. 

Bármennyire is jó hangzású név, egyelőre több komoly, belső gonddal 

küzd. [Sogron lángjai, 294/3] 

ZÖLD FULLÁNK - TORONI (TOR) 

Bizonyos méhek és darazsak mérgéből készített, lassú lefolyású, 

izomgörcsöt, bénulást okozó méreg. Nyálkahártyán keresztül szívódik fel 

leggyorsabban, így elsősorban italba keverve használják, és fulladásos 

halált okoz. [Bíborgyöngyök3, 506/3] 
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A AMIKOR MEGÁLLT
AZ IDŐ

12-17. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK

HELYSZÍN: (Ó-)Pyarron, a Szent Város 

IDŐPONT: P. sz. 3676. Darton második (Sikolyok) havának 6. napja 

z alábbi történet a Kalandozok.hu XV. Nyári Táborának 

versenymoduljának készült, és olyan epikus, történelmi 

téma feldolgozására, olyan magas tapasztalati szintű 

játékra vállalkozik, melyre kevés példa volt korábbi táboraink során. 

A játékos karakterek a Pyarroni Papi Szék rendíthetetlen 

végrehajtói, az államszövetség magas rangú tanácsadói, nemesei vagy 

veteránjai, akik a délvidék szívét, Pyarron szent városát védik a hetedkor 

históriájának legnagyobb és legreménytelenebb ostromakor. 

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2017.pdf 

A 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2017.pdf
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Hangulatkeltő 

Pyarron, a Szent Város 

P. sz. 3676, a Halál hónapjai 

Harmadik hónapja tart az ostrom. Nomádok és orkok ezrei a falak alatt. 

Sötét, tiltott hatalmakkal paktáló mágiatudók teszik próbára  

mágikus védelmünket éjjel és nappal. 

A Fekete Határon túlról származó, korábban csak legendákban és tiltott 

kódexekben található bestiák és démonok jelentek meg mellettük. 

Legnagyobb reményt adó vezetőnk tehetetlen: 

Selmo atya, az Első Próféta, a kráni istenfattyak átkának következtében  

a Gömbszentélyben, saját honában raboskodik. 

Minden használható varázstudó a városvédelmi rúnák újítására, 

karbantartására van rendelve. 

Az ellenség idegen mágiája korábban soha nem látott próbára teszi  

a Szent Város védelmét és  

Sonor, a Fehér Páholy nagymestere épp most nincs jelen. 

Akármi dolga is van az Ibarában, ennél fontosabb nem lehet! 

Mindemellett az isteneknek hála, élelemkészleteink kifogyhatatlanok. 

Falaink a Délvidék legerősebb védelmét nyújtják,  

a kegyeltek – és velük az istenek – velünk vannak. 

A falakra ember kell: érkezett segítség több külhoni szövetségesünktől is. 

Shadon számos zászlóalj talpast, Ordan tűzmágusokat,  

Yllinor Arel-papok tucatjait küldte. 

Élő legendák járnak köztünk, és védik velünk a várost! 

Olyanok, mint a több ezer éves Elorand, az Aranykör rend nagymestere, 

vagy Sorquas Devastor, Uwel ynevi helytartója. 

Amíg a kegyeltek velünk vannak, Pyarron elpusztíthatatlan! 

Legalábbis ezt gondoltuk pár nappal ezelőttig,  

amikor megérkezett egy teljes kráni légió. 

Az első birodalmi légió az elmúlt ezer évben,  

mely átlépte a Fekete Határt. 

Két nap alatt nagyobb pusztulást okozott a Szent Városban,  

mint orkok és nomádok tízezrei az elmúlt hónapokban. 

Utolsó igazi mágikus bástyánk, Ute Betan,  

Adron kegyeltje kráni fogságba esett. 

Ekkor hivatott minket először a Papi Szék... 

Hangulatkeltő videó: https://youtu.be/LFwvptKpzVo 
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Koncepció 

dúlás csúcspontján játszódó kaland egy isteni 

kegyeltekkel, kráni hatalmakkal, grandiózus jelenetekkel 

teli történetbe kalauzolja a játékosokat, és vezeti őket az 

ynevi történelemből jól ismert drámai végkifejlethez. 

Figyelmeztetünk, kedves kalandmester, hogy a modul számos 

helyen különösen támaszkodik az improvizálásra, és a történet 

csapatodhoz való igazítására – így extra figyelmet és felkészülést igényel 

a mesélése! 

Mindemellett úgy gondoljuk, hogy ez a – magas szintű karakterek 

számára írt – kalandmodul több szempontból is új, különleges 

játékélményt nyújthat minden játékos és mesélő számára, emellett 

mintegy bónuszként rámutat: ahogy Yneven semmi sem, a dúlás sem az, 

aminek elsőre látszik. 

Háttér 

z alábbi kivonat A dúlásról és közvetlen előzményeiről c. 

Szürkecsuklyás cikkből származik, azonban a cikkben 

szereplő évszámokat – úgy véljük, helyesre korrigálva – 

egyes helyeken egy, máshol két évvel eltoltuk, hogy szinkronban 

legyenek az alábbi, hivatalosnak tekintett forrásanyagokkal: 

• Kézikönyv kalandozóknak és útmutató kalandmestereknek 

(„A Nagy Zöld”) 

• Első Törvénykönyv 

• Summárium 

• Wayne Chapman – A Halál havában 

• Dale Avery – A renegát 

• A hit városa – M.A.G.U.S.- Antológia 

Az említett források mind P. sz. 3676-ot tekintik a dúlás évének, 

míg egy bizonyos I/8-as Rúna cikk, és ez a Szürkecsuklyás cikk – úgy 

véljük, helytelenül – 3674-et. Mi a fentebb listázott forrásokat tekintjük 

mérvadónak, ez alapján módosult az alábbi tartalom. 

Az Égi Fény szerinti 3674. évben, a Dal havában a déli pusztákon 

összeül a küdügin, a nomád törzsfők tanácsa. 

Az Égi Fény szerinti 3674. évben, a Tudomány havában a törzsfők 

hadiesküt tesznek Shikan nagykánnak, a Nan-shutól számított 

hetvenkettedik kagánnak, aki – mint utóbb kiderül, Krán rejtett 

segítségével – ily módon összefogva a marakodó déli nomád törzseket 

immár többszázezres sereg fölött rendelkezik. 

Az Égi Fény szerinti 3674. év késő őszén Chei király követsége 

dolgavégezetlen tér vissza Ru-Shenonba: nemcsak barátsági szerződést 

nem sikerül kötniük az új nagykánnal, de Shikan kagán egyenesen 

végpusztulással fenyegeti magát Yllinort is, ha Chei király nem fogadja el 

őt urának. Yllinor uralkodója ennek utána figyelmezteti 

államközösségünket a közelgő fenyegetésre, és felkészül, hogy megvívja 

birodalma első igazán véres háborúját. 

Az Égi Fény szerinti 3675. évben, a Végítélet havában 

megfigyelőink szerint kráni tanácsadók tűnnek föl a nagykán oldalán. 

A 

A Egy kis ynevi 

történelem 
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Az Égi Fény szerinti 3675. évben, a Halál hónapjaiban a Három 

Pajzs országaiban hadi készültséget rendelnek el, készleteket halmoznak 

föl, megerősítik a várakat és fegyverbe hívják a férfiakat. 

Az Égi Fény szerinti 3675. év tavaszán Shikan nagykán személyes 

vezérletével többszázezres sereg indul meg Enysmon ellen. A syburri és 

belső-pyarroni segédcsapatokkal kiegészített enysmoni hadakat az amug-

hasti és manziri csatában szinte az utolsó emberig lemészárolják. A 

túlélők a várakba húzódnak vissza, ám azok legtöbbje egy-másfél hónapon 

belül elesik. Ennek fő oka, hogy a védők a többszöri figyelmeztetés 

ellenére sincsenek fölkészülve a nomádok meglepő mágikus erejére, ami 

alig leplezett kráni támogatásra utal. A Dal havában a kagán tümenei, 

azaz tízezres seregei ostromzár alá veszik Enysmon városát. A falak mögé 

képzett fejvadászok hatolnak be, és a mágikus védművek tönkretételével 

szabad utat nyitnak az ostromló seregeknek. A védők egy része kitör és 

Sempyerbe menekül. 

Az Égi Fény szerinti 3675. évben, a Tűz havában a pyar hitű 

országok összefognak, hogy megmentsék a Szent Várost: még az északi 

pyar kultúra fellegvárának számító állammal, a távoli Erigowval is 

követváltások zajlanak. Az Államközösség országaiból is megérkezik az 

erősítés első hulláma. A syburri hadsereg maradékai átszerveződnek és 

egyesülnek az yllinori hadsereggel, hogy harapófogóba szorítsák a 

nomádokat. 

Az Égi Fény szerinti 3675. év nyarán Darres generális számbeli 

hátrányban lévő keleti hadserege fényes diadalt arat Amrun mellett, és 

visszavonulásra készteti Shikan nagykánt. 

Az Égi Fény szerinti 3675. évben, a Harc havában a fekete határ 

felől a híradások szerint többszázezres ork hordák özönlik el 

határvidékeinket, és a belső régiók felé törnek. Északon a Darym-puszták 

peremén, délen Syburr felől támadnak. Ez utóbbi pajzsállamot egyszerűen 

legázolják, ám nem bocsátkoznak komoly ütközetbe az yllinori király 

hadaival. Chei király sem kockáztatja seregeit egy ellentámadásban, 

inkább megerősíti országa határait. 

Az Égi Fény szerinti 3675. évben, a Harc havában a Dorlan-völgy 

városai sorra elpusztulnak, az államközösség központját védő 

helyőrségeket legyűrik. A Szent Város romba dől, a több évezred alatt 

fölhalmozott tudás legjava, kincs és szépség az enyészeté lesz. 

Az Égi Fény szerinti 3675. év őszén és telén a két pyarroni 

hadsereg északnak fordul, de már későn. Még egyesülve sincs esélyük a 

támadók túlerejével szemben: több jelentéktelen győzelem után apránként 

felmorzsolódnak, és kisebb csapatokra hullanak szét, melyek minden 

központi parancs és ellátás nélkül kóborolnak a pusztasággá vált vidéken. 

Darres Sempyer felé vonul vissza egységei maradékával. A kráni hadak – 

főleg az orkok – a korán beköszöntő tél dacára is a meghódított 

országrészekben maradnak, és nagy területeken portyáznak. Shikan 

nagykán kísérletet tesz Sempyer elfoglalására, de különösebb siker nélkül 

kell téli szállására vonulnia. Eközben Chei király minden erejét országa 

határainak megerősítésére összpontosítja, mivel több kéme jelentése 

szerint újabb nagy kráni támadás van kibontakozóban. 
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Az Égi Fény szerinti 3676. évben, a Halál hónapjaiban a 

Fellegvár helyőrsége Elorand nagymester vezetésével még állja az orkok 

meg-megújuló rohamait. Rövidesen azonban – minden bizonnyal térkapun 

keresztül – egy tartományi légió tűnik fel a falaknál. A Fellegvárat 

ostromló erőkhöz kráni lovagok és aquir vérű varázstudók is 

csatlakoznak. 

Az Égi Fény szerinti 3676. évben, a Halál hónapjaiban elesik a 

Szent Város: a tizenhármak Pyarronba érkeztével eldől a küzdelem. A 

prófétával (Selmo atyával) vívott varázspárbajból a Kosfejű fattyai 

kerülnek ki győztesen, a Gömbszentély a Fellegvárra zuhan, és maga alá 

temeti védőit. Az erőd falain számos híres hős esik el: Elorand, az 

Aranykör lovagrend nagymestere egyben Krad kegyeltje, Ute Betan, 

Adron főpapja és kegyeltje, Simoneus Rugerano, Alborne főpapja és 

kegyeltje, Ordaric Lykargon, Kyel főpapja és kegyeltje, Sorquas Devastor, 

Uwel kegyeltje. Az államközösség vezetői és a Papi Szék ideiglenesen 

Viadomóba költözik. 

Az Égi Fény szerinti 3677. évben, a Tűz havában a Larmaron-

medencét kráni portyázók járják, orkok dúlnak mindenfelé. Az 

Államközösség jóformán irányítás nélkül marad, seregének maradványai 

Sempyerbe vonulnak vissza. A Larmaron-hegység orkjai rablóportyákat 

indítanak a feldúlt országba, és összecsapásokba bonyolódnak a 

gyepűvidék felől érkező fajtársaikkal. A zavarosban halászva számos 

kisebb fosztogató csoport – goblin hordák, perdenioni hegyi törzsek, sőt 

még a vidéken rég kiveszettnek hitt egyéb nem emberi fajok is – 

csatlakozik a harácsolókhoz. 

Kivonat az ETK-ból [446. oldal]: 

Selmo atya az Égi Templom mélyén várta Shackallort, a 

találkozást, melynek mindenképp el kellett következnie. Három hónap 

múltán, erős varázslatok védelme alatt, a helyszínre is érkezett a 

tizenhárom kráni mágus, a tizenhárom istenfattya félisten. A varázspárbaj 

a próféta vereségével végződött: az Égi Templom a városra zuhant, maga 

alá temetve a lovagvárat, bátor védőivel együtt. 

3676-ban Pyarron városa elpusztult. Egykor büszke népe 

szétszóródott a világban, az összegyűjtött tudás jelentős része a pusztulás 

martaléka lett. 

Hangsúlyozni sem kell, a dúlás akkora csapás volt a pyarroni nép 

és kultúra számára, hogy majdnem a végzetét okozta. Az évek alatt 

ártatlan emberek tízezrei, egész seregek tucatjai vesztek oda. A végső 

döfést Pyarron városának, az államszövetség szívének és a pyarroni 

egyház székhelyének eleste hozta. 

Híres személyek 

A Szent Város pusztulásakor 6 pyarroni isten kegyeltje veszett 

oda [PPL I., 88. o.]:  

• Adron kegyeltje, Ute Betan. [PPL I, 25. o.] 

• Alborne kegyeltje, Simoneus Rugerano. [PPL I, 31. o.] 

• Dreina kegyeltje, Gaude Nery’de. [PPL I, 64-65. o.] 

  

Mi és ki veszett ott 

a dúlásnál? 
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• Krad kegyeltje, Elorand, az Aranykör Lovagrend 

nagymestere. [PPL I, 88. o.] Pyarron elestekor életét vesztette 

a kráni tizenhármakkal vívott varázspárbajban. [ETK, 40. o.] 

• Kyel kegyeltje, Ordaric Lykargon. [PPL I, 21. o.] Hosszúéltű, 

nagy múltú főpap. 

• Uwel kegyeltje, Sorquas Devastor. [PPL I, 124. o.] Életét egy 

kráni hadúr, kthac Arqun Garthakka oltotta ki. 

• Továbbá elesik a Pyarroni vallás első, és egyben legfontosabb 

személye: Selmo atya, az Első Próféta, a Tiszta Testvér, a 

Shackallor elleni párbajban. 

A többi isten kegyeltje nem volt jelen: 

• Arel kegyeltje, „Mogorva” Chei király, éppen hazáját, 

Yllinort védi a fekete határon. 

• Antohnak ekkor nincs kegyeltje már évszázadok óta. [PPL I, 36. o.] 

• Dartonnak ekkor nincs (elismert) kegyeltje, a Dúlás után 

Airun Al Maremet kiáltják ki Darton prófétájának, ynevi 

helytartójának. Al Marem nincs jelen a Szent Város 

pusztulásakor. 

• Dellának ekkor nincs kegyeltje, sem egyháza már. [PPL I, 58. o.] 

• Ellanának ekkor valószínűsíthetően nincs kegyeltje, nincs róla 

említés sehol. 

• Gilronnak ekkor valószínűsíthetően nincs kegyeltje, nincs róla 

említés sehol. 

• Noirnak ekkor valószínűsíthetően nincs kegyeltje, nincs róla 

említés sehol. 

• Orwella kegyeltje, Hella Riquill, a Kard Testvériség 

nagyasszonya északon tartózkodik. 

Ereklyék és épületek 

Gyakorlatilag a Szent Város egésze romba dől. Néhány kiemelten 

fontos épület említve is van: 

• Az Égi Templom, a Gömbszentély, Selmo atya otthona 

lezuhan az égből, maga alá temetve a Fellegvárat és egy 

városrészt. 

• A Fellegvár, Krad Aranykör Lovagrendjének erődvára. 

• Dreina főtemploma, az összes templom legnagyobbika. 

• Kódextár, Krad egyházának évezredek alatt felhalmozott 

tudásának bibliotékája. Katasztrofális csapás érte a Dúlás 

során: Ulmar din Archeos lovag, a Kódextár idős vezetője 

úgy döntött, hogy az emberélet fontosabb, mint a tudás, és 

egy csapat asszonyt és gyermeket menekített ki az ősi 

kódexek helyett. 

Számos szent tárgy és ereklye veszik oda, csupán keveset sikerült 

kimenteni. Egy említésre méltó: 

• Az Arany Áldozati Asztal, Dreina főtemplomából sikerül 

kimenekíteni az épület pusztulását megelőzően. 
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A dúlás általánosan elfogadott okának azt tartják, hogy Krán nem 

bírta tovább nézni a Pyarroni Államszövetség virágzását és erősödését. A 

Sötét Birodalom attól tartott, hogy Pyarron túl erős hatalmi tényezővé 

kezd válni a délvidéken, ezért meg kell fékezni a fejlődését, mielőtt még 

komoly fenyegetést jelenthetne a tizenhármak hatalmára. 

Jól tájékozott, magasabb pyarroni körökben azonban más 

elméletek is körbejárnak... 

[PPL I. 88. o.]: 

„... Ezek szerint a dúlás Krad terveinek része volt. A Minden 

Titkot Ismerő tudatában volt Amhe Ramun alászállásának, és a kráni 

hordákat azért csalogatta Pyarron falai alá, hogy titkos szövetségre 

lépjen a Kosfejes Úr szolgáival, azzal a céllal, hogy közösen küldjenek 

hadakat az Ősi Egyezményt semmibe vevő szörnyisten, és küldöttei ellen. 

Szerintük [ezen elmélet támogatói szerint, a szerk.] azért kellett 

Pyarronnak pusztulnia, mert az egyházak eltévelyedtek, a dekadencia 

megmételyezte gondolataikat, csak saját kicsinyes dolgaikkal foglalkoztak. 

Egyetlen lehetőségnek a megújulás kínálkozott. Krad a Szent Város 

elpusztításával hívta fel a figyelmet arra, hogy helytelen úton járnak, s 

egyben megteremtette az újjászületés lehetőségét is.” 

Az utóbbi elméletet már Pyarronban is sokan tényként kezelik, 

csak kevéssé szeretik elismerni: a dúlást megelőzően az egyház valóban 

túl önteltté vált, magát mindenek felett állónak képzelte. 

[PPL I, 21. o.]: 

„Soha senki nem állt még talpra az alvó óriás [Krán] első ütése 

után. Sem az óbirodalom démonigázói, sem a tysson lar-i nemes elfek; 

senki. Kérdéses, hogy a pyarroni hitnek most sikerül-e.” 

Az istenek minden korábbinál nagyobb feladat elé állították 

híveiket: álljanak fel egy olyan csapás után, melyből előttük még soha 

senkinek nem sikerült felállnia. 

Hogy született-e a dúlás csatái közben egy Amhe Ramun elleni 

titkos szövetség a két háborús fél, Krán és Pyarron között? 

Ezt még a legtájékozottabb források sem tudják biztosan. Az 

viszont tény, hogy két évtizeddel később, mikor az amund szörnyisten 

manifesztációi az Ibara homokját taposták, Krán és Pyarron egy oldalon 

harcolt... 

 

A dúlás ismert és 

kevésbé ismert okai 
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Eseménysor 

• Pyarron ostromának kezdete. 

• A sötét birodalom gyűrűhegységéből kiokádott orkok százezrei elérik 

Pyarron városát is – a város lakói immár nem csak hírekből, hanem 

testközelből tapasztalhatják Krán csapását. 

• A külső Peremvárosok elesnek. 

• A Szent Város jó négyötöde kráni uralom alá kerül, a Fellegváros 

marad az egyetlen biztos menedék. Ide vonul vissza minden túlélő. A 

Fellegváros évezredes mágikus védelme és az Aranykör lovagjai – 

százszoros túlerővel szemben is – hónapokon át képesek feltartóztatni 

az orkok hordáit. 

• Krán seregei – melyek itt elsősorban orkokból, bestiákból és 

ideszakadt nomádokból állnak – sikertelenül, de kitartóan ostromolják 

az ősi Fellegvárost. 

• Megjelenik egy birodalmi légió, khtac Arqun Garthakka vezérsége 

alatt. Napok alatt megerősíti Krán pozícióit, és jelentősen meggyengíti 

Pyarron védelmét. 

• Kitris Liare, Ellana főpapnője meghal a falakon, a városvédő lovagok 

gyógyítása és támogatása közben. 

• Ute Betan, Adron kegyeltje kráni fogságba esik, egyesek szerint 

meghalt. 

• A Papi Szék vezetője, Evianna, hívatja és egy felettébb kényes 

feladattal bízza meg a JK-kat. 

• A JK-k felkeresik, és a kérésnek megfelelően összegyűjtik a Papi 

Szék tagjait.  

• A Birodalmi légió ékje áttöri Pyarron védelmét, megjelennek a 

Tizenhármak. (A JK-k számára itt, ez előtt történik a Megállított 

Nap.) 

• A Gömbszentély lezuhan. 

• A Szent Város elesik. 

Minden egyes fenti esemény időpontja a modul kezdetének 

időpontjához képest viszonyítva értelmezendő! 

Körülmények 

A modul 1. napja – azaz kezdete – Darton első havában (Sikolyok 

hava) játszódik. Annak második hetének első és második napjain, a P. sz. 

3676. évben.  

A holdak ideje alatt csípős hideg, míg nappal hűvös idő várható, 

amely enyhén melegnek mondható az évszakban errefelé 

megszokottakhoz képest. Az északi széljárás változó erősséggel fú. Az 

első nap első felében könnyű szellő, még a vége felé már erős lesz a 

jellemző. Felhőből igen sok, ám többnyire nem összefüggő réteg lesz az 

égen. A kék hold az első, míg a vörös ötödik növő tizedében lesz. 

Időpont 

Időjárás 

Kevesebb, mint 3 

hónappal ezelőtt 

1-2 hónappal 

ezelőtt 

2 nappal ezelőtt 

1 nappal ezelőtt 

Pár órával ezelőtt 

Több, mint 3 

hónappal ezelőtt 

A modul kezdete 

Első nap 

Második nap 
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A második nap során olykor már hátborzongató szélvész hajtja 

majd a fellegeket, melyekből többnyire vékony, de szinte egész nap 

összefüggő fátyol lesz az égen. Égzengéssel és villámlással lehet 

számolni. A nap második felében érdemi mennyiségű csapadék várható, 

mégpedig eső képében. 

A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:23-

kor kel és 14:36-kor megy le.  

óra  elnevezése  óra elnevezése  
00  Kék hold 10 Törekvők  

01  Pusztítás 11 Lobogók  

02  Remény 12 Hit  

03  Fény 13 Barátság 

04  Tisztesség 14 Bűnbánat  

05  Áldozatok 15 Vágyak 

06  Gazdagság 16 Homály 

07  Béke  17 Vörös hold 

08  Igazság 18 Álmok  

09  Szentek 19 Sötétség 

(Ó-)Pyarron Ynev kontinensének 11 mana gócpontjának egyikére 

épült [lásd, PPL I. 159-162. old.]. A Fellegváros rúnatornyainak 

manacsapdái a modul kezdetén még jól működnek, és a védők javára 

döntik a mérleget, már ami a manahálót érinti. Ez a következőket jelenti:  

• A Fellegvároson belül a mana sűrűsége koncentrált, azaz a 

kontinensen létező legsűrűbb. Gyakorlatilag lehetetlen 

kimeríteni! 

• A Fellegvároson kívül a mana sűrűsége híg (a manacsapdák 

innen elvonják a manát). A mana visszaáramlása 1 Mp/ kör, 

így egy-egy nagyobb erejű varázslat gyakorlatilag 

ideiglenesen manamentes területté tehet egy-egy kisebb 

területet. 

• Ezek a sűrűségek csak a modul második napján, a 

tizenhármak érkezésével változnak meg. Ekkor a kráni 

istenfattyak hatalomszavaitól a Fellegváros manacsapdái a 

rúnatornyokkal és a környékbeli manahálóval együtt 

szétszakadnak – ezáltal manamentes területté téve az egész 

Fellegvárost. 

A történetünk Dél-Yneven, a kráni ostrom alatt álló, több ezer 

esztendővel korábban alapított Pyarronban játszódik. A Szent Városban, 

amely a kontinens emberek uralta részének szellemi, kulturális és vallási 

központja.  

Időszámítás 

Manaháló 

Helyszín 

(Ó-)Pyarron városleírás 

184. old. 
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Prológus 

hogy Gáspár András írja A Hit Városa c. MAGUS 

antológia istenleírásaiban, Kyel felkentjei a Teremtés, a 

Pusztítás és a Sors Istenének segítségével egy egész 

napra „megakasztották” az idő folyását, ezzel késleltetve Pyarron 

végzetét. A továbbiakban erre a napra a Megállított Napként fogunk 

hivatkozni. 

Ez kritikus alapköve a kalandmodulnak, ugyanis a JK-k ezt a 

napot, valamint az azt megelőző és követő napot fogják lejátszani. 

A Megállított Napról sajnos több hivatalosan kiadott információ 

nem létezik, így ezt a modul egészíti ki és hozza játszható formába. 

Történelmi értelmezésünk szerint a Megállított Nap közvetlenül a 

Szent Város eleste előtti napon volt. Ekkor a pyarroni Papi Szék már látta, 

hogy a bukás, és Pyarron eleste elkerülhetetlen, így Kyel segítségét kérte, 

hogy állítsa meg az idő folyását, hogy lélegzetet és időt nyerjenek arra, 

hogy kimenekítsék Pyarron legnagyobb értékeit és tudását, mielőtt azok 

az enyészeté lesznek. 

Ennek az Első Törvénykönyv 188. oldalán szereplő, „Kizökkent 

Idő” és „Fagyott Idő” nevű Kyel papjai által ismert varázslatok 

szolgáltatnak alapot. Mindkét varázslat a következőket fekteti le: 

• A sors istenének papja képes „megállítani” az időt, 

pontosabban a pap vagy egy általa kiválasztott személy 

számára 10x annyi idő áll rendelkezésre cselekedni, mint 

amennyi a külvilág számára. A varázslatok példáiban a pap 

vagy az általa kiválasztott személy számára 1 teljes kör (10 

szegmens), míg a külvilág számára 1 szegmensnyi idő telik el. 

• Ennek a játéktechnikai működése hasonló a Slanek Belső Idő 

diszciplinájához. 

• Ha a varázslat hatása alatt álló személy Ép-sérülést, 

maradandó károsodást, vagy Kyel számára nem tetsző 

cselekedetet hajt végre, a sors istenének büntetése nem várat 

magára sokáig. 

Ugyanezen az elven működik a Megállított Nap is, csupán 

kiterjesztve és felskálázva nagyobb méretre: 

• A varázslat alanya nem csak egy, hanem több személy is 

lehet. 

• A varázslat időtartama nagyságrendileg hosszabb: 1 szegmens 

helyett 1 óra. Amíg a külvilág számára 1 óra telik el, addig a 

varázslat alanyai számára 10 óra – azaz egy teljes ynevi 

nappal, reggeltől estig.  

Felmerül a kérdés, hogy hogyan értelmezzük a „belső időben” 

vagy „fagyott időben” töltött játékot, különösképpen a harcot, a pszit és a 

varázslást. Erről a Leírások idevágó részében lesz szó. 

Hűség a Papi Szék felé 

A kalandozó JK-k egy rendkívül összetartó, speciális csapatot 

formáljanak: a pyarroni Papi Szék (és akár közvetve a Pyarroni 

Inkvizíció) egy veterán végrehajtó egységének életben maradt, már  

A A Szent Város 

elestének napjai 

A Megállított 

Napról elöljáróban 

Megállított nap 
[játéktechnika] 
191. old. 

Javaslatok játékos 

karakterek 

alkotásához 
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visszavonult tagjait. Nem feltétlenül egyházi szerepet betöltő személyek, 

ám mindenképpen a Papi Székhez és Pyarronhoz végtelenségig hűek. 

(Pyarronba beépült kráni ügynökök kíméljenek!) 

Az egykor aktívan működő végrehajtó egység tagjai ma már 

visszavonult veteránok, akik még mindig a Papi Szék és az 

Államszövetség szolgálatában állnak, ám inkább oktatói, tanácsadói, 

döntéshozói és egyéb szerepkörökben. 

Kapcsolatok Pyarronban 

Minden Játékos Karakternek lehetnek kidolgozott kapcsolatai 

Nem Játékos Karakterekkel a városban. A megfelelően kidolgozott, és a 

KM-ek által előre elfogadott kapcsolatok a történet valós részeinek 

számítanak, és a kalandmodul játszása során teret kaphatnak. 

Az NJK-kat részletesen NE dolgozzák ki a játékosok, csupán 

egy tömör, 3-4 sornyi összefoglalást fogalmazzanak meg. Ebben 

szerepelnie kell az NJK nevének, foglalkozásának, hogy honnan és 

mióta ismeri a JK-t. 

A Játékos dönthet úgy, hogy nem dolgoz ki egyetlen kapcsolatot 

sem a városban. Ebben az esetben a játékos karakterének nincs 

számottevő ismerőse Pyarronban (a modulban szereplőkön kívül). 

A kalandmodul 3 részre tagolható, mindegyik rész egy-egy napot 

ölel fel (a közbülső nap kakukktojás, ugyanis csak a JK-k számára telik el 

egy nap, a külvilág számára nem!), valós játékidőben azonban nem 

egyenlő arányban oszlanak el a történet teljes játékidejét tekintve. 

Első nap: Isten Városa 

Ez a bemesélés, a karakterekkel és a környezettel való ismerkedés 

fejezete. A kalandmester megteremti az alaphangulatot (hideg évszak, 

kilátástalanság, a Szent Város nagy része már elesett, a Fellegváros kráni 

ostromgyűrűben), a játékosok belerázódnak a karaktereikbe. Minderre egy 

kisebb volumenű, de annál rendhagyóbb szerepjátékos feladat szolgál: fel 

kell keresniük, és meg kell győzniük három magas rangú személyt. 

Ennek a résznek a végére egyértelművé válik a JK-k számára: 

nem az a tét, hogy a Szent Város elesik-e, vagy sem; hanem, hogy eleste 

után újjászülethet-e, vagy sem. 

Köztes nap: Amikor megállt a föld 

Ez a fejezet igazi újdonság és csemege a Játékosok és a 

Kalandmesterek számára egyaránt: „belső időben” játszanak le egy napot. 

Az előző napon történtek után Kyel segítségével a Papi Szék 

végrehajtja a rituálét, és létrejön a Megállított Nap a kiválasztottak – a JK-

k – számára. 

Ebben a részben a JK-k kapják a feladatot, hogy minél több 

ereklyét menekítsenek ki a városból a – most már biztosan – bekövetkező 

pusztulás előtt. 

Második nap: A Birodalom visszavág 

Ez a fejezet jó beleélés esetén hatalmas drámai és szerepjáték 

élményt nyújthat: a Szent Város sorsa megpecsételődik a tizenhármak 

érkezésével. Emellett újabb, váratlan fordulat történik: az istenek akarata 

az, hogy Pyarron kössön egy (jövőbeli) szövetséget az ellenséggel. 

A modul felépítés 

A Papi Szék 

189. old. 
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Ez a rész az epikus csaták és az önfeláldozás fejezete, ahol a JK-k 

neve sírkövek helyett történelmi kódexekbe kerülhet. 

Mellékszálak 

A modul fő történetszálához egy kötelező, és több opcionális 

mellékszál kapcsolódik. Mindegyik viszonylag kis jelentőségű, inkább 

eszközök a KM kezében, így a játékosok figyelme a főszálon marad. 

Az Égi Fény 3676. esztendejében, a Halál hónapjaiban járunk. 

Harmadik hónapja tart az ostrom. Minden használható és még 

egészséges varázsló (ideértve a Fehér Páholy jelenlévő összes tagját) a 

rúnatornyokhoz és a városvédelmi rúnák újítására, karbantartására van 

rendelve. Ez az elsődleges prioritás minden varázsló számára, más célokra 

nem fordíthatják mágikus erejüket. 

Sonor, a Fehér Páholy nagymestere sajnos nincs jelen, éppen 

Taba el-Ibarában tartózkodik valamilyen ismeretlen kiküldetésen, és 

jelenleg nincs lehetősége visszatérni még egy ilyen vészhelyzetben sem. 

A Papi Szék emiatt meglehetősen rossz szemmel néz rá… 

Pedig sosem volt még akkora szükség Sonorra, mint most. A mai 

napon, pár órával ezelőtt Adron ynevi helytartója, Ute Betan, a krániak 

fogságába esett. A város mágikus védelme azóta még szorultabb 

helyzetben van. 

Chei király – számos, nomádokkal megvívott csata után – 

visszavonult Yllinorba, hogy saját országa határait erősítse meg. 

Érkezett azonban segítség másfelől: 

• Shadon számos zászlóaljat és lovagot küldött Pyarron 

segítségére. Nagyobb részük már elesett, ami kicsit kedvét 

szegte a segítségnyújtásnak. Az a pár maréknyi shadoni katona, 

aki még él és jelen van, kitartóan küzd a Szent Városért. 

• Ordan is küldött számos katonát és tűzmágust, de java részük 

már elesett, már csak egy lángosztag áll a falakon. 

• Yllinor – bár seregeit visszavonta saját határainak védelmére, 

– közel százötven kalandozó Arel-papot hagyott hátra. 

A legerősebb katonai hatalom még mindig az Aranykör 

Lovagrend, melynek központja a Fellegvár, vezetője az élő legenda, 

Elorand. A lovagvárat (is) egyelőre sikeresen tartják az Aranykör lovagjai, 

de Pyarron katonái egyre fogynak a sokszoros túlerővel szemben. 

Az egyik legnagyobb gond Selmo atya fogsága. Az Első Próféta 

három hónapja imádkozik a Gömbszentély mélyén, ám hatalma kevés 

ahhoz, hogy szétoszlassa a tizenhármak átkát, ami tehetetlenségre 

kárhoztatja. Érdekes módon a Gömbszentély más beavatottak számára 

járható, és elhagyható, csak Selmot sújtja a fogság átka. 

Holott nagy szükség lenne az Első Próféta hatalmára, ugyanis a 

nép morálja a város fennállása és történetének kezdete óta nem volt ilyen 

rossz. Az elpusztíthatatlannak hitt Szent Város már nem tűnik annyira 

sérthetetlennek így, hogy a nomádok és orkok hónapok óta számlálatlanul 

érkeznek, az ellenséges mágiatudók pedig az ostromfegyverek mellett 

most már Kránból hozott bestiákat és szörnyetegeket is bevetnek. 

Pyarron helyzete mégsem reménytelen, hiszen isteni kegyeltek 

védik a falakat. 6 isten helytartója van jelen személyesen – igazából ők 

azok, akik tartják a lelket az emberekben. 

Bemesélés 

Elorand 

204. old. 

Selmo 

203. old. 

Gömbszentély 

188. old. 

A Fellegváros 

187. old. 

Ute Betan 

204. old. 

Pyarron oldalán 

195. old. 
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Legalábbis három nappal ezelőttig, amikor megérkezett egy teljes 

kráni légió – az első birodalmi légió az elmúlt ezer évben, mely átlépte a 

fekete határt. 

Ebben a három napban több iszonyatos esemény is történt: Ute 

Betan, Adron helytartója fogságba esett, a légió pedig nagyobb kárt 

okozott ilyen rövid idő alatt, mint több tízezer ork és nomád az elmúlt 

hónapokban. 

Most először az ostrom során – még ha csak kevesen is merik 

kimondani – minden városvédő érzi: csodára van szükség, hogy Pyarron 

megmeneküljön. Ekkor hivatott titeket a Papi Szék először. 

Itt kezdődik a játék a JK-k számára. 

Első nap – Isten városa 

apfelkelte után, az Áldozatok órájában a JK-k épp az 

aktuális reggeli teendőiket végzik a városban, ez legyen 

csapatra és karakterre szabott. Mindegyiküket felkeresi és 

összegyűjti maga a Papi Szék vezetője, Evianna Rhuden, Dreina 

Hűségese. Arca sápadt, valami kivételes esemény történhetett, ha Dreina 

egyházi vezetője így néz ki! Csak annyit mondhat egyelőre, hogy 

• „Az Aranykör egy órával ezelőtt a Halhatatlanok egy újabb 

kinyilatkoztatását közölte.” 

• „A próféciát a Papi Szék minden tagjának látnia kell, még ma 

este!” 

Az Aranykör: Krad ereklyéje, egy több tíz láb átmérőjű, egy láb 

széles arany gyűrű, a Pyarroni istencsalád üzeneteinek és jóslatainak 

közvetítője. Falán időről időre más rajzolatok, vésetek jelennek meg. Az 

Égi Templomban található. [PPL I, 86. o.] 

Evianna kihangsúlyozza, hogy olyan horderejű próféciáról van 

szó, ami közvetlenül érinti a Szent Város ostromát és túlélését. Azonnal 

össze akarja hívni a Papi Széket, nem várhat a találkozó holnapig, még ma 

szükséges döntést hozni. 

Evianna a legtöbb főpapot már elérte, néhányan már megjelentek, 

vagy hamarosan megjelennek a Gömbszentélyben. 

Van azonban egy probléma: a Papi Szék néhány tagja nem 

hajlandó otthagyni a feladatát, melyre istene rendelte a város védése 

során, még Evianna kérésére sem. Rá kell őket venni, hogy hagyják ott, 

akármit is tesznek éppen, mert ez fontosabb. 

A lehetséges renitens tagok: 

• Tiras Mirous, Darton főpapja 

• Uthryos Asta, Della „főpapja” 

• Sorquas Devastor, Uwel kegyeltje 

• Tafne Dariana, a Fehér Páholy magiszter asszonya 

• A Vájottszemű, Arel „főpapja” 

• A JK-k egyik kapcsolata 

„Estére, a Bűnbánat órájára, mindháromnak fent kell lennie a 

Gömbszentélyben. Veletek együtt. Nem számít hogyan, de meg kell 

oldanotok.” 

N Az ostromhelyzet 

184. old. 

A kezdet 

A feladat 

A Kráni sereg 

190. old. 

A Papi Szék 

189. old. 

Evianna Rhuden 

196. old. 

A Papi Szék 

189. old. 
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A JK-knak van tehát 8 órájuk (gyakorlatilag egy nappaluk), hogy 

elérjék ezt. Legyen tiszta az is, hogy ha esetleg a megjelölt személyek 

közül nem mindenki tud jelen lenni (pl. valaki meghal addigra az ostrom 

során), nekik, a JK-knak akkor is ott kell lenniük. 

Evianna nem tud semmilyen segítséget adni. Nem küldhet akárkit 

egy főpaphoz vagy egy kegyelthez (egy futárt hiába küldene, nem 

hallgatnának rá). Kényszeríteni meg mégsem kényszerítheti az istenek 

kiválasztottait. 

Saját maga menne, már próbálta őket hívni szellemnyelven. Elérte 

mindegyiket, de nem sikerült meggyőzni egyiket sem. Nincs ideje 

személyesen meglátogatni őket, mert azonnal vissza kell mennie az Égi 

Templomba. 

A JK-k elég magas rangúak, és elég megbízhatóak ahhoz, hogy – 

saját maga nem érvén rá – őket küldje a Papi Szék tagjaiért. 

Tiras Mirous, Darton főpapja 

Hol található? 

A temetőben, ami már egész kerületté nőtte ki magát az elmúlt 

hónapokban. Tiras láthatóan fáradt (ő nem kegyelt, halandó), hetek óta 

alig aludt valamit, éjjel-nappal temetkezési szertartásokon dolgozik. 

Miért nem akar jönni? 

A holtakat temeti. „Meghalni könnyű, de valakinek ezt is meg 

kell csinálni” – mondja sötét mosollyal. 

Hivatástudata rendkívüli, már-már beteges. Mivel a Darton-papok 

száma is megcsappant, úgy érzi, hogy főpapként kötelessége belefolyni a 

szertartásokba, és kimerülésig folytatni azt. Darton várja a holtakat, nem 

lehet nem útjukra küldeni az eltávozottakat. 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

Megoldást kell találni arra, hogy nélküle is tudjanak haladni a 

szertartások. Segítséget kell találni, aki helyettesítheti, vagy jelentősen 

segíti a szertartásokat. Az összes helyi Darton-pap és segéd már teljes 

kapacitáson dolgozik, tehát kívülről kell segítséget hozni, pl.: 

• Találhatnak egy északi papot 

• Gyorsan felavathatnak egy új papot 

• Hoznak 10 embert ásni 

• A JK-k maguk segítenek valamivel 

• Stb. 

A megoldás nincs pontosan kidolgozva, hagyjuk és értékeljük a 

JK-k saját ötleteit. 

Uthryos Asta, Della főpapja 

Hol található? 

A Tornavár falán, egy embermagas festőállvány mellett, az 

északkeleti csatatérre letekintve – még akkor is, ha körülötte is zajlik a 

harc! Többször elrángatták már onnan, de mindig visszamegy, állítása 

szerint csak arról a pontról tökéletes a csatatér szemlélete. 

A környéken lévő katonák szerint egy kapitális idióta, és csak idő 

kérdése, hogy mikor hal meg egy véletlenül odarepült dárdától, vagy 

katapultlövedéktől. 

  

Tiras Mirous 

196. old. 

Uthryos Asta 

198. old. 
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Miért nem akar jönni? 

Della őrült papja épp „A Szent Város ostroma” című, élete 

főművének tekintett festményén dolgozik, melynek központi eleme saját 

főtemplomának, a Hét Művészet Akadémiájának lerombolása. Amíg a 

festményt be nem fejezi, semmilyen unszolásra nem hajlandó elmozdulni 

onnan… Akármilyen nevetséges az indok, nem lehet vele vitatkozni: 

láthatóan tébolyodott. 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

A Hét Művészet Akadémiája melletti óriási platán fán a védők 

tucatnyi akasztott holtteste himbálózik. Ezek közül egy azonban nagyon 

zavarja a főpapot. Egy rikító rózsaszín, sárga ruhás alak. Ez a ruházat 

közismerten a bohócok ismertetőjegye a délvidéken és ez elrontja a kép 

kompozícióját/hangulatát! A kép befejezéséhez már csupán a fát kellene 

megfesteni, de amíg ott ez a vidám hulla, erre képtelen a főpap. 

Ez ellen kell tenniük a JK-knak valamit! 

Sorquas Devastor, Uwel kegyeltje 

Hol található? 

Hol máshol? A városfal legveszélyesebb részén: ahol 3 nappal 

ezelőtt rést ütöttek az ostromfegyverek, és azóta többször állított meg 

betörő orkokat. 

Ha megkérdezik a környékbeli Uwel-lovagokat, a 

bosszúangyalokat, hogy hol találják: épp imádkozik. Imája a forgó 

csatabárd csonttörő hangja; 3 napja nem evett, nem ivott és nem pihent. 

Rendületlenül áll a fal résében, és nem engedi át az ellent. 

Miért nem akar jönni? 

Uwel megmutatta neki a jövőt: össze kell csapnia a kráni légió 

hadurával az ostrom során. A párbajra készül, melyet önnön magának 

való fájdalom okozással (Uwel nem csak a bosszú, hanem a fájdalom 

istene is), napokon át virrasztással és küzdelemmel tölt. 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

Szerepjátékkal meggyőzhető, hogy a Gömbszentélyben való 

esemény fontosabb, mint egy párbaj. Itt nem csak Uwel, hanem az összes 

pyarroni halhatatlan érintett, és nem csak egy harcról, hanem Pyarron 

jövőjéről van szó. 

Fontos, hogy egy egyszerű „na, légyszi, gyere, ez most tényleg 

fontos” érv NEM elegendő! 

Példa sikerhez vezethető érvekre: 

• A Kódextárban egy történelmi (akár évezredekkel ezelőtti) 

precedens keresése, mely alátámasztja, hogy korábban már 

volt rá példa, hogy Uwelnek (és/vagy egy kegyeltjének) fejet 

kellett hajtania a többi isten kívánsága előtt. 

• Azzal, hogy eljön, nem megy szembe istene akaratával. Az 

összecsapás – és ezáltal Uwel akarata – megtörténik. Az 

igazán fontos az, hogy mi fog történni utána! 

• Extrém esetben akár le is üthetik a JK-k, és erőszakkal is 

elvihetik. Hiába kegyelt, nem számít támadásra a JK-któl. 

Csak meg ne lássák a környéken őrködő uweliták… 

  

Sorquas Devastor 

199. old. 
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Tafne Dariana, a Fehér Páholy magiszter asszonya 

Hol található? 

A Tűtoronyban, a Fehér Páholy mágustornyában. Könyvespolcai 

közé menekül Sonor helyettesítésének felelőssége alól. 

Miért nem akar jönni? 

Nem tartja magát méltónak Sonor helyettesítésére. Úgy gondolja, 

hogy neki nincs helye a Papi Székben, meg amúgy sem lenne képes 

belépni a Gömbszentélybe, az istenek nem engednék (utalás valami 

régmúlt bűnére?). 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

Emberismerettel, nyomozással és/vagy a JK-k kapcsolatai által 

kideríthető róla több dolog is: 

• Fiatalkorában elkövetett valamilyen (pyarroni vallás tanításai 

szerinti) bűnt, ami azóta is nyomja a lelkiismeretét. Ha ez alól 

bármilyen meggyőző módon feloldozzák, már nem tud azzal 

érvelni, hogy nem engedik be a Gömbszentélybe. 

• Titkon szerelmes Sonorba. Ezt kihasználhatják bármilyen 

érvelésre. 

• Hivatástudata nagyon erős, és Pyarron érdekeivel a Papi szék 

szolgálatát ki lehet zsarolni belőle. 

A Vájottszemű 

Az Arel-papok egyikét társai Vájottszeműként ismerik – ő a 

Sólyomasszony ideiglenesen kijelölt képviselője a Papi Székben.  

Hol található? 

KM találja ki. 

Miért nem akar jönni? 

KM találja ki. 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

KM találja ki. 

A JK-k egyik kapcsolata 

A JK-k egyik kapcsolata is lehet a Papi Szék egyik meggyőzendő 

tagja, ha  

• megfelelő személyiség, megfelelő pozícióban 

és 

• nem hivatalos forrásokban szereplő történelmi személyt 

helyettesítene (pl.:Sorquas Devastor vagy Elorand) 

és 

• úgy döntesz, hogy érdemes bemesélni. 

Megfelelő kapcsolat esetén kifejezetten élvezetesebbé, élőbbé 

teszi a modult a játékosok számára! 

Hol található? 

KM találja ki. 

Miért nem akar jönni? 

KM találja ki. 

Hogy lehet rávenni, hogy eljöjjön? 

KM találja ki. 

A Vájottszemű 

200. old. 

Tafne Dariana 

201. old. 
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 Mi történik, ha nem tudják meggyőzni a renitens tagokat? 

• Siker: Ha a JK-k legalább 2 szereplőt meg tudtak győzni a 3-

ból, akkor sikeresnek tekintjük az 1. nap küldetését. 

• Sikertelenség: Amennyiben nem tudtak legalább 2-t 

meggyőzni a 3 szereplő közül, akkor sikertelennek. 

Ennek fontos következménye lesz a történet folytatásában. 

Minden ilyen hatás a megfelelő résznél említésre kerüla modulban. Ilyen a 

következő Gömbszentélyben történő jelenet is. 

Estére összegyűlik a teljes Papi Szék a Gömbszentélyben. 

Majdnem minden pyarroni isten képviselteti magát.  

A Papi Szék tagjain kívül jelen van még Selmo, és a játékos 

karakterek. 

Ahogy belépnek, sokkolja őket az Aranykör ereklyén derengő 

prófécia, amiről beszélt a Papi Szék vezetője, Evianna Rhuden. Most már 

a JK-k is értik, hogy miről beszélt Dreina Hűségese. Körbeforogva a 

következő olvasható le: 

"A Szent Városnak el kell esnie, hogy hamvaiból 

újjászülethessen a tiszta hit birodalma." 

Az üzenet egyértelmű: az istencsalád (vagy legalábbis a panteon 

főistene, mert az Aranykör Krad ereklyéje) eldöntötte, hogy Pyarron 

városának el kell esnie. 

Ezt nem minden tagja fogadja el a Papi Széknek. Példa reakciók: 

• Alborne kegyeltje túlságosan félti a sok műértéket és épületet, 

aminek otthont ad a Szent Város. 

• Uwel kegyeltje makacs, és kijelenti, hogy utolsó leheletéig 

védi a várost, és halála után minden uwelita bosszút fogad 

majd. 

A JK-k egy komoly egyházi vitának lesznek tanúi. 

A Papi Széknek döntést kell hoznia és egy használható tervel kell 

előállnia.  

Amennyiben a JK-k sikeresen teljesítették az 1. nap küldetését 

Éppen 1 szavazattal többségben (a JK-k által hozott egyik tag 

szavazata dönti el a kérdést) megszületik a Papi Szék egyöntetű döntése: 

A Szent Várost továbbra is védeni kell minden erővel, de a bukás 

tudatában már más a cél: késleltetni kell a bukást, és menekíteni, ami 

ereklyét, tudást és életet csak lehet. Ebben a sorrendben... 

Már nem az a kérdés, hogy Pyarron elesik-e, hanem az, hogy 

mikor esik el. Minden nap, minden óra, sőt, minden perc számít… 

Ennek tudatában Kyel kegyeltjének, Ordaric Lykargonnak, 

krónikások által is feljegyzett szavai elhangzanak, miszerint „közeleg a 

Vak Arc ideje.” [PPL I, 97.o.]. 

Nincs benne „én megmondtam” célzás, csak elfogadás és 

nyugalom. Ordaric tudta, hogy ez el fog következni, sokszor emlegette 

korábban, de mindenki vészmadárkodásnak tartotta (akár a PPL I-ből is 

felolvasható, ha valaki úgy szeretné mesélni):  

A jóslat 

Gömbszentély 

188. old. 

A következmény 

A döntés 

A Papi Szék 

189. old. 

Selmo 

203. old. 

A dúlás ismert és 
kevésbé ismert okai 

159. old. 

Ordaric Lykargon 

203. old. 
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„Fölösleges ennyit fondorkodnotok ellenem, ti jámborok. Rátok a 

szebbik orcájával mosolygott az én Uram; ezért nem is tanultatok el tőle 

egyebet, csak az élet örömét. Énrám viszont a másik orcájával tekint, 

amely epévé keseríti az ember szívét, az elméjét viszont bölcsességre 

nyitja. Bizony mondom néktek: midőn eljövend ama vész, amiről az én 

Uram a halott orcájával beszélt nekem, ti jámborok, valahányan csak 

vagytok, nyüszítve fogtok szertefutni mind. Én viszont... én itt maradok, 

hogy szembenézzek vele.” [PPL I, 95. o.] 

Eljött hát az idő, a Vak Arc ideje, amire Ordaric atya már évek óta 

várt. Az éjszaka virrasztani fog a Papi Szék, és döntést hoz arról, hogyan 

tovább. 

A JK-kat pihenni küldik. Hajnalban, az Áldozatok órájának 

kezdetén várják őket a Gömbszentélyben. Készüljenek, sorsdöntő küldetés 

várja őket a holnapi napon. Így a JK-k elvonulnak éjszakára, pihenhetnek, 

tervezhetnek, felkészülhetnek. 

Amennyiben a JK-k nem teljesítették az 1. nap küldetését 

Nincsen egyöntetű döntés a Papi Székben, mert hiányzik egy 

döntő szavazat. Kb. a tagok fele azon az állásponton van, hogy a Szent 

Város még menthető, és minden erővel védeni kell; míg a másik fele azt 

vallja, hogy a Szent Város már menthetetlen, ezt be kell ismerni, és 

menteni mindent, amit lehet. 

A tárgyalás után azonban Kyel és Dreina főpapjai titokban 

összenéznek, láthatóan sántikálnak valamiben a Papi Szék tudta nélkül és 

döntése ellenére. 

Köztes nap – Amikor megállt a föld 

JK-k hajnalban megjelennek a Gömbszentélyben. (Ha 

maguktól nem mennek, értük küldetnek.) Míg pihentek, 

éjszaka újabb támadást indítottak a krániak, jelenleg is 

folyik a harc a falakon. 

Amennyiben a JK-k sikeresen teljesítették az 1. nap küldetését, a 

Papi Szék tagjai ugyanott vannak, láthatóan egy percet sem aludtak. A 

halandó tagok fáradtak, szemük karikás, a kegyelteken a fáradtságnak 

nyoma sem látszik. 

Amennyiben a JK-k nem teljesítették az 1. nap küldetését, az 

egész szertartás rendkívüli titoktartás mellett, a Papi Szék további tagjai 

elől bujkálva történik meg. Egy titkos akció, melybe Ordaric atyán, Kyel 

kegyeltjén kívül más nincs beavatva. 

Dreina Hűségese azonnal elébük megy, és tömören összefoglalja 

a helyzetet. 

Ute Betan, Adron kegyeltjének segítsége 

Ute Betan mentális kapcsolatba lépett vele az elmúlt órában. 

1. Ute Betan már halott. Pontosabban egy kráni mágusok által 

felállított, síkok közötti börtönben raboskodik, ami közel ugyanaz – 

Selmo atya megtalálta őt az éjszaka. Kiszabadítani már nem képes ő sem, 

Adron kegyeltje hamarosan elveszik az éterben. A kegyelt mentáltestének 

egy darabja (játéktechnikailag a pszeudó diszciplínához hasonlóan 

működik) azonban még itt van Yneven. 

A A Gömbszentély 

188. old. 

A kezdet 

Evianna Rhuden 

196. old. 

Ordaric Lykargon 

203. old. 

Ute Betan 

204. old. 
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Már nem sokáig: saját meglátása szerint talán 2 óráig tudja magát 

– és a Szent Város védőrúnáit – életben tartani. 

2. Ha Ute Betan meghal, a Város esélyei várhatóan rohamosan 

csökkenni fognak. Evianna Rhuden szerint olyannyira, hogy órákon, vagy 

akár perceken belül elesik. Tehát 2 biztos órájuk van menteni, ami 

menthető… 

3. Ennek érdekében, és saját elkerülhetetlen halálának tudatában 

Adron kegyeltje a rendelkezésükre bocsátja Adron ereklyéjét, a Fény 

Botját – az egyetlen lehetőséget, aminek segítségével térmágiát képesek 

használni a kráni mágikus béklyók ellenére. 

4. A Fény Botját azonban nem tudja akárhova eljuttatni, csak oda, 

ahol Adron hatalma a legerősebb: a Rubin-templomba, Adron 

főtemplomába. Az első, és legfontosabb tennivalója a JK-knak, hogy 

megszerezzék a Fény Botját. A gond az, hogy a Rubin-templom már kráni 

kézen van… 

Ordaric atya, Kyel kegyeltjének szertartása 

Evianna Rhuden, Dreina főpapja elmagyarázza, mi történik: 

1. Ordaric atyával már konzultált előre. Kyel kegyeltje évek óta 

készült erre az eseményre, a Megállított Napra. Arra a napra, amikor Kyel 

segítségével megállítja az időt. 

2. A megtörtént előkészületek miatt meglehetősen rövid idő, 

csupán 1 óra kell a szertartáshoz. Ehhez a JK-kra is szükség van. 

3. A szertartás várható eredménye: A Teremtés és Pusztítás Ura 

megállítja, vagy legalábbis nagyon lelassítja az idő folyását egy egész 

napra. 

• Az idő eme folyása csak egy kevés kiválasztott számára 

folyik majd ebben a mederben... A JK-k a kiválasztottak. 

• Amennyiben a szertartás sikeres, akkor a kiválasztottak 

kivételével az idő mindenkinek tízszer lassabban fog folyni. 

Vagy a kiválasztottaknak tízszer gyorsabban? Csak Kyel a 

tudója.... 

• Mindenesetre, amíg a világ számára 1 óra telik el, a 

kiválasztottak számára 10 óra, azaz egy egész nappal. 

4. A rituálé mágiája rendkívül erős, maga Kyel hozta létre. 

Azonban kell valami csatorna, amin keresztül Kyel az itteni valóságra 

(Elsődleges Anyagi Síkra) képes hatni ilyen hosszú időn keresztül. Ezt a 

csatornát a végrehajtó pap, Ordaric atya szent szimbóluma testesíti meg. 

•  Ezért Ordaric atya átadja a szent medálját az egyik JK-nak. 

(Csupán mellékes: Kyel kegyeltje mostantól nem tud 

varázsolni.) 

• A JK-k dönthetik el, hogy melyiküknél lesz a medál. 

• Ordaric atya természetesen kéri vissza később a szent 

szimbólumát! 

• A rituálé fenntartásához minden kiválasztottnak a csatorna 

szívéhez közel kell maradnia. Aki 20 lábnál messzebbre 

elhagyja a medált, kiesik a Megállított Időből, és utána már 

nem kerülhet vissza abba! 

  

Fény Botja 

173. old. 

Megállított nap 
[játéktechnika] 
191. old. 
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Miért a JK-k? 

Azért a JK-kat választják, mert a kegyeltek túlságosan önfejűek, 

és emellett nem akarják elmozdítani őket a nekik szánt küldetésüktől. A 

kegyeltek feladata most tartani a várost, időt nyerni a JK-knak. 

A kiválasztottak feladata nem a Szent Város megmentése – hiszen 

azt az istenek már eldöntötték. A megállított napon a kiválasztottak 

feladata az lesz, hogy biztosítsák a Szent Város újjászületésének 

lehetőségét, és a Fény Botjának segítségével a város értékeiből minél 

többet kimentsenek. 

Hogyan lehet megszerezni a Fény Botját? 

A Rubin-templom a Fellegváros déli falának tövében van, így 

pont frontvonalon. A krániak a falig már elfoglaltak mindent, így a Rubin-

templomot is. Más kérdés, hogy nem tudnak bemenni… Adron 

főtemplomát olyan mágikus rúnák óvják, melyek – egyelőre sikeresen – 

megakadályozták a krániak behatolását. 

A JK-kat gond nélkül átengedi a templom mágikus védelme, 

azonban a bejárat – ahogy az egész épület – kráni területen van. „Belső 

időben” természetesen nem jelent számukra különösebb gondot besétálni 

a templomba. 

A Fény Botja a templomban várja őket. 

Hogyan lehet a tudást menekíteni, avagy a Fény Botjának 

használata. 

A térmágia jelenleg nem megbízhatóan, vagy egyáltalán nem 

működik a krániak mágiája miatt (ha működne, már rég kimenekítettek 

volna mindent, ami mozdítható). 

Földön, vízen és levegőben szinte lehetetlen, mert a krániak 

teljesen körbezárták a várost, nincs egyetlen rés sem, ahol – akár minden 

haderőt egy helyre koncentrálva – át lehetne törni. 

Az utolsó esély Ute Betan, Adron kegyeltjének ereklyéje, a Fény 

Botja. Ez az ereklye az egyetlen, aki-ami olyan hatalom birtokában van, 

hogy képes még olyan térmágikus szertartásra, amivel ki lehet menteni 

bármit. 

Ute Betan a következő egyszer használatos képességet ültette a 

Fény Botjába, mielőtt ide juttatta: 

Az ereklyét csak a hordozója tudja aktiválni. Aktiváláskor maga 

körül 5 lábnyi körzetben egy mágikus területet hoz létre, majd minden 

élőlényt és tárgyat, ami érintkezik a – technikailag 0 láb magasságú – 

területtel, azonnali teleport varázslattal eljuttat Viadomoba. 

Szigorú követelmény tehát, hogy a teleportálandó tárgyaknak, 

személyeknek érintkeznie kell a teleportkörrel, az viszont nem, hogy teljes 

egészében benne legyenek – tehát kilóghatnak belőle bármely irányba! 

Hogy valóban működik-e az ereklye? Senki nem tudja, csak Ute 

Betan szava rá a garancia. 

Az ereklye aktiválására a Szent Város jelenleg 

legbiztonságosabbnak ítélt helyét választja meg Dreina Hűségese: a 

Fellegvár belső udvarát. Ide, egy körbe kell gyűjteni mindent, amit 

menteni akarnak és lehet. 

Evianna is itt várja őket, időközben felrajzoltatja nagyon pontosan 

a kört a belső udvar földjére, hogy könnyen lehessen majd átlátni és 

kontrollálni, mi fér bele a teleportkörbe. 

Az első feladat 

Ute Betan 

204. old. 

Fény Botja 

173. old. 

Evianna Rhuden 

196. old. 
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Ordaric atya végrehajtja Kyel szertartását a JK-kon, ennek leírását 

a KM fantáziájára bízzuk. 

Megkezdődik az ereklyevadászat. A következő 10 (valós időben 

1) órában a JK-k tehát azon fognak sakkozni, hogy mi és ki a 

legfontosabb érték a városban, és hogyan lehet ezeket egy 5 láb átmérőjű 

körbe préselni. 

Itt lesz igazán fontos az, hogy a JK-k sikeresen vagy sikertelenül 

teljesítették az 1. napot. 

• Ha sikeresen, akkor most is mindent a Papi Szék 

egyetértésével, sőt utasítására tesznek. Bármilyen ereklyét 

akarnak kimenteni, mindenhol segítséget kapnak hozzá. (Igaz, 

hozzájuk képest nagyon lassút.) Például: ha elkérnek egy 

ereklyét egy templomból, gond nélkül odaadják nekik. (Más 

kérdés, hogyan kérik el „belső időben”.) 

• Ha sikertelenül, akkor most mindent a Papi Szék utasítása 

ellenére tesznek. Nem hogy segítséget kapnának, de 

mindenhol értetlenkedésbe, adott esetben akár ellenállásba 

ütköznek. 

Menekíthető értékek listája 

Hogy a JK-k honnan és milyen ereklyéket ismernek, az egyéni 

hátterükből, kapcsolataikból ered, és ezáltal változó lehet. Mivel a Papi 

Szék beavatott végrehajtói, a többségről maguk is tudhatnak. 

Az alábbi lista közel sem teljes, csupán referenciaként szolgál, 

hogy ne kelljen mindent improvizálni, hogy milyen ereklyék léteznek 

ebben az időpontban a Szent Városban! 

A lista csak ereklyéket tartalmaz, azonban a JK-k feladata nem 

„ereklyékre”, hanem „értékekre” szól! 100%-ban a JK-kra van bízva, 

hogy mit tekintenek értéknek, az ereklyéken kívül például az alábbiakat is 

lehet: 

• Bármilyen emberéletet (gyerekek, nők, …) 

• Különleges emberek életét (kegyeltek, főpapok, nemesek, …) 

• Könyveket, írott tudást 

• Stb. 

Az ereklyék (Pyarron számára) fontossági sorrendben 

szerepelnek. 

Fény Botja 

Tiszta manából formázott, szivárványszínű, 1 láb hosszú „bot”. 

Adron ereklyéje, mágikus hatalma emberi mértékkel mérhetetlen, és a JK 

számára – hacsak nem Adron-pap – kiaknázhatatlan. Ego: 75. 

A bot körül koncentrált manasűrűség van. Hordozója nem tudja 

letenni – amelyik kezével felvette, azt nem használhatja, csak varázslásra. 

Hol található? 

A Rubin-templomban, Adron főtemplomában, az oltáron. 

Milyen kihívást jelent? 

Ha a JK-k bejutottak a templomba, az ereklye megszerzését 

semmi sem akadályozza, hiszen Ute Betan szándékosan számukra juttatta 

oda. 

  

Ordaric Lykargon 

203. old. 

A második feladat 
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Chella, a Viharkagyló 

Egy roppant kagylóhéj, állítólag maga Antoh teremtette. Ha úgy 

akarja, elsüllyeszthetetlen csónakként is funkcionálhat. [PPL I, 36. o.] 

Evianna azt mondja, a próféciák szerint a jövőben fontos szerepe 

lehet a Szent Város újjászületésében. [PPL I, 36. o.] 

Ego: 90, halandó nem képes uralni. 

Hol található? 

Egy földalatti, barlangi tavon úszkál a Szent Város alatt. 

Megközelíthető: 

• Búvárkodva Antoh szentélyéből. 

• Rejtett lépcsőn Dreina főtemplomából. 

Milyen kihívást jelent? 

A helyszínen pszi segítségével lehet vele kommunikálni. 

Irányítani erőszakkal lehetetlen, önálló személyiségként kell kezelni. 

Probléma #1: A Viharkagyló túl nagy (10 láb hosszú) ahhoz, hogy 

fel lehessen hozni a felszínre. 

• Megoldás: Nem is kell felhozni. Magától is el tudja hagyni a 

várost a Dorlan-folyó egy földalatti csatornáján keresztül. A 

földalatti folyó barlangcsatornája azonban túl szűk ahhoz, 

hogy Chella átférjen rajta – a kitágításához be kell 

omlasztania a barlangot, és vele együtt mindent, ami felette a 

felszínen található! 

• Ez tehát csak akkor életképes opció, ha akkorra időzítik 

Chella menekítését, amikor már minden elveszett a felszínen. 

(2. nap vége, a város eleste.) Menekülni segítség nélkül is 

képes a Viharkagyló, viszont az omlasztást nem tudja 

megtenni, a JK-knak kell megoldani (pl. robbantás). 

Probléma #2: Chella nem akarja elhagyni a várost a szerelme 

nélkül. 

• Szerelme Kitris Liare, Ellana főpapnője. Kérdésre ezt akár 

Chella is elárulhatja nekik. 

• Megoldás: Kitris Liare, előző nap meghalt a dúlás során. 

Chella ezt nem tudta. Meg kell győzni, hogy feleslegesen vár, 

vagy átadni neki Kitris főpapnő holttestét. 

Arany Áldozati Asztal 

Dreina ereklyéje. Hatalmas, közel 3 mázsát nyomó, színarany 

asztal. 2 láb széles, 4 láb hosszú, 1,2 láb magas. Nem rendelkezik egóval. 

Belsejében mindig lobog az áldozati tűz, míg Dreina utolsó hívője 

el nem távozik Ynev világáról. Állítólag az erre helyezett áldozatokat 

mindig és kiemelt figyelemmel fogadja Dreina. Ego: - 

Hol található? 

Dreina főtemploma 

Milyen kihívást jelent? 

Mérete okán mozgatása nem feltétlenül triviális, de megoldható. 

A többi ereklyével ellentétben szállítása mindenképp segítséggel 

történhet, hiszen Evianna hozzájárulása akkor is adott, ha a Papi szék nem 

egyezett bele. 

  

Kitris Liare 

204. old. 

Evianna Rhuden 

196. old. 
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Bosszúfejsze Medál 

Uwel ősi ereklyéje, egy gyermekököl méretű, lunírból kovácsolt 

medál, közepén egy fekete kövecskével. Korokkal ezelőtt készült, még 

nem Uwel újkori (két ököl) szimbóluma szerepel rajta, hanem egy kétfejű 

harci fejsze. 

Pontos hatása nem ismert. Ego: 70, ám csak uwelita viselheti, más 

hordozót nem fogad el. 

Hol található? 

Sorquas Devastornak, Uwel kegyeltjének nyakában lóg. A 

legendák szerint: amíg él, nem vehető el tőle. 

Milyen kihívást jelent? 

Uwel kegyeltje épp a falon küzd egy hatalmas termetű, mágiát 

sugárzó kráni lovaggal (kthac Arqun Garthakka, kráni hadúr, a légió 

vezére). Párbajnak tűnik, körülöttük szabadon hagyják a teret mind a 

védők, mind a krániak (vagy inkább nem mernek odalépni). 

A párbaj már a végét járja, Sorquas számos sebből vérzik, majd… 

1. Sorquas megsebzi a hadurat, aki valószínűleg szándékosan 

engedte be a támadást, mely által utat kapott gyilkos kardja. 

2. A kráni beszúr Sorquas sisakrostélya alatt, és áttolja rajta a 

pengét. Az Uwel-lovag keze lehanyatlik. 

3. A kráni kihúzza a kardját, kitépi Sorquas kezéből a csatabárdját 

(a Szomjazót), és lerúgja a falról a lovagot… majd új ellenfelet keres. 

Helyzet – itt tudnak bekapcsolódni a JK-k: 

• Uwel kegyeltje valószínűleg halott. Épp a levegőben van a 

városfal tetején. 

• A fal itt 45 láb magas, 3 szívdobbanás (szegmens, másodperc) 

alatt zuhan le a várfalon kívülre, az orkok közé. Ha leér, az 

ereklye valószínűleg elveszik (legalábbis még nehezebb lesz 

hozzáférni). 

• A JK-knak így 30 másodpercük van cselekedni, hogy a 

levegőben (lassítva) zuhanó testről megszerezzék a medált. 

Dilemma lehet: mi van, ha Sorquas nem halott? Próbálják 

menteni őt is, vagy csak az ereklyét? 

• Ha a JK-k netalántán valahogy feltámasztják Sorquast, Uwel 

kegyeltje lecsapja a botor felelőst, mert tisztességes párbajban 

esett el, amit Uwel megjósolt előre. Visszahozni őt a halálból 

csalás, és szembemegy Uwel akaratával, aki amúgy is várja 

már őt. Belerohan a kráni vonalba, újra meghal, magával visz 

pár tucat légióst a kárpiton túlra. 

Éjszaka Fényessége 

Egy minden szögből tökéletesen szimmetrikus kőgömb, amely 

éjszaka világos, nappal sötét fényt ont magából. 

Taba el Ibarából származik, az abadanai Galradzsa egyház 

birtokában van, de néhányak szerint amund származású ereklye. Az 

elmúlt években került Pyarronba, Sonor közbenjárására, a Fehér Páholy 

vizsgálatára. Hatása ismeretlen. Ego: - 

Hol található? 

Senki nem tudja pontosan, korábban a Tűtoronyban volt. Evianna 

csak annyi tájékoztatást tud adni, hogy már nincs a Tűtoronyban, az 

ereklyéért felelős 3 dzsad ember közül valamelyiknél lehet. 

Sorquas Devastor 

199. old. 

kthac Arqun Garthakka 

207. old. 

Sashaindi és Beitah 
Hurrina 
204. old. 
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A 3 dzsad: 

• Sashaindi Hurrina 

• Beitah Hurrina 

• Iszadunibi Zerib 

Milyen kihívást jelent? 

A 3 dzsad közül 2 már halott, csak Iszadunibi Zerib van életben. 

Az ereklyét nem tartja magánál, 2 társa halála után nem bízik 

abban, hogy meg tudja védeni azt. Elrejtette az általa ismert 

legbiztonságosabb helyen: a Fellegvárban (KM találja ki, hogy hol). 

Jelenleg csatatéren van, több csúnya, halálos sebet kapott, 

mozgásra nem igazán képes, a hátán fekszik a földön – rajta egy döglött, 

(tetszőleges, nagyméretű) kráni bestia. Szemében tükröződik a felé 

zuhanó, lángoló katapultlövedék. A lövedék becsapódásáig pár szegmens 

(JK-k számára pár kör, maximum 1 perc) van hátra. 

A JK-k elmozdítani, megmenteni nem igazán tudják már – lásd a 

játéktechnikáról szóló részt, viszont ha ügyesek, kiszedhetik belőle a 

szükséges információt. 

Megnehezíti a dolgukat, hogy Iszadunibi gyáva meghalni, és az 

életéért könyörög – ezzel zsarolva a JK-kat, hogy csak akkor árulja el az 

ereklye helyét, ha megmentik. 

Megmenteni nem igazán lehet (de nagyon jó ötlet esetén 

engedhetjük!), a katapult lövedék pedig egyre közelebb van… 

• Kiteleportálni azért nehéz, mert ahhoz szükséges a 

beleegyezése, amihez meg kell értetni vele, hogy teleportálni 

akarják, amihez pedig kommunikálni kell… és az idő túl rövid. 

Valószínűleg egyszerűbb kivallatni a hulláját, mint rövid 

hátralévő életében kiszedni belőle az információt – kérdés, hogy ez 

megfelel-e a JK-knak? 

Ha a JK-k minden felsorolt ereklyét kimentenek, a KM szükség 

esetén improvizációval még bármivel kiegészítheti a listát, pl.: 

• A Kódextár (Krad főtemploma) és a Nagyvilág Bibliotéka 

megszámlálhatatlan mennyiségű könyvei 

• A Fellegvár zászlója, mely bátorságot és harci kedvet 

költöztet minden pyarroni szívébe 

• A Némacsarnok (Darton főtemplom) címerpajzsa, a 

Varjúszárny 

Egyetlen nevesített ereklye van, amit NEM tudnak kimenteni: a 

Gömbszentélyben található Aranykört, mert mozdíthatatlan. Az a 

Gömbszentéllyel együtt fog pusztulni. 

A JK-k folyamatosan gyűjtögethetik az ereklyéket és menteni 

való tárgyakat, értékeket, embereket a Fellegvár belső udvarába. Evianna 

ebben az 1 (a JK-k számára 10) órában végig itt tartózkodik a 

Fellegvárban, és az ereklyékre vigyáz. 

Miután 

• lejár a Megállított Nap ideje, 

vagy 

• a JK-k, vagy Evianna úgy ítéli meg, hogy mindent 

összeszedtek, amit lehetséges, így Ordaric atya leállítja a 

varázslatot idő előtt, … 

A dilemma 

Iszadunibi Zerib 

205. old. 

Megállított nap 
[játéktechnika] 
191. old. 
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… és végrehajtani készülnek a teleportot, még meg kell 

küzdeniük egy morális dilemmával. 

Miközben a JK-k ereklyéket gyűjtögettek, a krániak egyre előrébb 

törtek, és már a Lovagvárost ostromolják. A Fellegvár otthont ad számos 

menekültnek, férjét vesztett asszonynak, család nélkül maradt árva 

gyereknek, akik tudnak arról, hogy épp mi folyik a belső udvaron, és 

elterjed a pletyka, hogy itt áll az utolsó menekvés lehetősége. 

Kisebb tömeg gyűlik össze, miközben a krániak a kapukon 

döngetnek, az emberek pánikolva könyörögnek a JK-knak, hogy 

menekítsék ki őket a teleportkörrel. A pyarroni lovagoknak már 

erőszakkal kell visszatartani saját városuk lakosait. 

Mit tesznek a JK-k, amikor  

• egy vak, egész életében Dreina/Krad/Kyel templomában 

szolgáló férfi kéri, hogy mentsék ki, hogy tovább szolgálhassa 

az isteneket? 

• egy síró asszony térdelve nyújtja át a kétéves kislányát, hogy 

legalább őt mentsék ki? 

• egy saját, közeli kapcsolatuk könyörög, hogy mentsék meg az 

életét? 

Mit választanak a JK-k, kit fognak menteni a pusztulástól? Az 

ereklyéket? A könyveket? Az asszonyok életét? A gyerekeket? Esetleg 

saját magukat? 

A döntést nem lehet sokáig húzni, az idő sürget. 

Mikor végleges a döntés, a Fény Botját birtokló JK végrehajthatja 

a „szertartást”. 

• A Fény Botját birtokló JK az egyetlen, aki képes végrehajtani 

a műveletet, az ereklye csak neki engedelmeskedik. 

• Nincs szó szakrális szertartásról, csak az ereklye alkalmazása 

történik, az egész valójában kb. 30 szívdobbanásnyi időt vesz 

igénybe. 

• A botot hordozó JK-nak be kell állnia a kör közepére, és ki 

kell adnia a mentális utasítást a botnak. A szertartás végén 

hatalmas villanással minden el is tűnik, a Fény Botjával 

együtt. (Az ereklye valószínűleg nem teleportált el, hanem 

megsemmisült, de ezt senki sem tudja megállapítani ekkor, 

még a hordozó JK sem.) 

• Személyes dilemma: a bot rákérdez a hordozójánál, hogy ő is 

jön, vagy ő marad? 

A tragikus mentés után ott marad a drámai helyzet: szembenézni a 

sok könyörgő helyivel, akinek nem adatott meg a túlélés lehetősége. 

Evianna lehajtott fejjel kijelenti: „nem maradt más hátra, mint 

felmenni Selmo atyához a végső búcsúra”. A JK-k felmennek hát Dreina 

Hűségesével a Gömbszentélybe. 

Második nap – A Birodalom visszavág 

Gömbszentélyben senki sincs Selmo atyán kívül, mikor 

megérkeznek a JK-k Dreina Hűségesével. Az Első Próféta 

rendkívül nyugodt, láthatóan megbékélt Pyarron és a saját 

sorsával. Köszönés helyett csak annyit mond: „Sonornak igaza volt”. 

A Selmo 

203. old. 
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Majd felmutat az Aranykörre, melyen egy új prófécia jelent meg. 

Önmagában az, hogy egy korábbi próféciát ilyen hamar egy újabb követ 

(néha évek telnek el két jóslat között!), az Istenek egyetértését és jutalmát 

közvetíti. Vagy csak rendkívül sürgős számukra valami… 

Az Aranykör felirata: 

„A Sötét Birodalom szövetsége nélkül győzedelmeskedik a Kék 

Hold Istene e világ felett.” 

Amíg a JK-k ezt értelmezni próbálják, Selmo a Gömbszentély egy 

ablaknyílásán keresztül a Szent Város pusztulását nézi. Mígnem… 

„Bár távol még az est, nem egész egy perc alatt alkonyati 

félhomály és sűrű köd ül a tájra. Nyálkás, sikamlós a levegő tapintása, 

mely baljós előérzetet hoz magával. Nem csak veszedelmet érzel… üres, 

megállíthatatlan halált. 

Egyszer csak valami lepottyan a macskakövekre... egy apró, 

vöröses, pépes paca. Majd még egy, és még egy... véres húscafatok, majd 

felismerhető emberi testrészek hullnak alá az égből, a város épületeire 

vörös foltokat festve. 

A közemberek – akiknek elméje védtelen, és nincs ilyesmire 

felkészítve – sikítva rohannak az utcákon, a szerencsésebbek bezárkóznak 

az első talált menedékbe, ám akad olyan is, aki a saját fejét veri a 

várfalba... 

Mérhetetlen mágikus erő ébredését érzitek a környéken, semmiből 

született, mégis letaglózó erejű. A csontjaitokban érzitek: megérkezett a 

tizenhárom istenfattyú.” 

Evianna, Dreina Hűségese sápadtan néz a JK-kra: „Mit raktatok a 

teleportkörbe?” 

Evianna természetesen darabra pontosan tudja, hogy mi került 

bele, de felmerül benne a gyanú, hogy valami nem az, aminek látszott, 

vagy hogy a JK-k esetleg belecsempésztek még valamit a tudtán kívül. 

Eviannában hirtelen feltámad a pánik, ijedtségében azt hiszi, hogy 

a tizenhármak azért jelentek meg, mert eltűnt valami, ami rendkívül 

fontos lett volna számukra. Lehet, hogy csak amiatt történt az egész 

dúlás? Lehet, hogy a JK-k pecsételték meg Pyarron sorsát azzal, hogy 

sikeresen kijuttattak valamit az ostrom alatt álló városból? 

(Ne határozzuk meg, hogy mi lehetett az a bizonyos érték, 

maradjon misztikum. Lehet, hogy az egyik ereklye (nem az, aminek 

látszott), lehet, hogy az egyik kódex a sok közül.) 

Selmo atya egy mondattal képes lehűteni Eviannát, aki 

visszanyeri nyugalmát és bizalmát. 

Az Első Próféta Eviannával ellentétben egyáltalán nincs 

elsápadva, szerinte az Istenek akarata ez. Szövetséget kell kötni a 

tizenhármakkal – egy háború döntő csatájának kellős közepén. 

Selmo vállalja, hogy személyesen tárgyal Shackallorral, a 

tizenhármak legerősebbikével. 

 

A JK-knak már csak egyetlen célja és feladata van, ugyanaz, mint 

a kegyelteknek: életben tartani a várost, amíg Selmo tárgyal a 

tizenhármakkal.  

  

Megérkeznek a 

tizenhármak 

Evianna Rhuden 

196. old. 

Kráni tizenhármak 

191. old. 
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Epilógus 

ontos, hogy bármelyik befejezést is választják, a döntést a 

Játékosoknak kell meghozniuk, egyiket se kényszerítsük 

rájuk! Mi úgy véljük, hogy a Mártírhalál befejezés lenne 

ehhez a történethez méltó. Azonban ha nem illik a karakterekhez, vagy a 

Játékosok nem tudják elfogadni a karakterhalált, akkor csak rossz élmény 

kerekedne belőle. 

Mártírhalál (preferált) 

A JK-k abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy isteni 

kegyeltek oldalán adják életüket Pyarronért, és annak újjászületéséért. 

Véleményünk szerint ez egy különleges szerepjátékos élményt nyújt a 

Játékosok számára, olyan hősies és hangulatos végjátékot, melyre ritkán 

van példa táborokban és versenyeken. 

Itt kiemelten fontos, hogy ezt a befejezést a JK-knak kell 

választaniuk, ne kényszerítsük rájuk! Ahhoz, hogy erre a döntésre 

jussanak, a kaland során több utalás, hangulati elem és motiváló tényező 

is kellett, hogy érje őket. 

Ezt kétféleképpen mesélhetjük le: 

1. Alapeset: NEM meséljük le a karakterhalálokat, az már a „néző” 

fantáziájára van bízva. Felvezetjük a hősi harcokat, eseményeket, és drámai 

módon ott „vágjuk el a filmet”, ahol a karakterek nekifutnak a nyilvánvalóan 

túlerőben lévő ellenség vonalainak, akár maguknak a kráni tizenhármaknak... 

2. Csak akkor, ha a JK-k külön kérik: végigjátsszuk és 

lemeséljük a karakterhalálokat is. Egy másfajta, de különleges élmény 

lehet az is a játékosok számára, ha tudják, hogy a karakterük hogyan esett 

el egy démonúr, esetleg Rayvanhur, vagy épp Shackallor kezétől... 

Menekülés 

A JK-k nem adják életüket Pyarronért, és elhagyják a Szent 

Várost, még épp a tizenhármak érkezésekor. Ennek több oka is lehet: 

• A karakterekhez nem illik az önfeláldozás, esetleg nem eléggé 

hűek Pyarronhoz. 

• A történet úgy alakul, hogy a karakterek jobban szolgálják 

Pyarront a túlélésükkel, mint halálukkal. 

• A játékosok nincsenek hozzászokva ahhoz vagy nem tudják 

elfogadni, hogy meghalhat a karakterük. 

Amennyiben a JK-k menekülnének vagy elhagynák a várost, van 

rá több lehetőség is, lásd a Mellékszálakat. 

A dúlás csúcspontjának is csúcspontja, mikor Selmo atya 

személyesen találkozik Shackallorral. Megegyezésük alapja, hogy a 

tizenhármak legerősebbike a pyarronita vallás több ezer éves 

vezéralakjának életét kéri cserébe az Amhe Ramun elleni szövetségért. 

A történelemkódexbe ez a hetedkor legnagyobb 

varázspárbajaként kerül be, melyet Selmo veszített el Shackallorral 

szemben. A Gömbszentély lezuhan, és maga alá temeti a Fellegvárat a 

város utolsó védőivel együtt. 

Mintegy másfél évtizeddel később, a 3690-es években valóban 

teljesül az ígéret, Shackallor tartja a szavát: Krán Pyarron mellé áll az 

amundok elleni, egész Dél-Ynevet felforgató háborúban. 

F 

Elhagyom a várost 

183. old. 

Karakterek 

epilógusa 

Történelmi 

epilógus 

Kráni tizenhármak 

191. old. 

Selmo 

203. old. 
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Mellékszálak 

lább található a mellékszálak listája. Mindegyik címében 

megtalálható, hogy a történet mely szakaszában kerülhet 

elő – ha van ilyen korlátozás –, illetve milyen típusú 

mellékszálról van szó: 

• Opcionális: a KM döntési joga a csapat és annak haladása 

ismeretében, hogy bemeséli ezt a történetszálat, vagy sem. A 

modul az opcionális mellékszálak nélkül is teljes egészet 

alkot. 

• Kötelező: az ilyen mellékszál szervesen kapcsolódik a modul 

fő szálához, így kötelező, de legalábbis nagyon ajánlott 

bevetni. 

Ez a mellékszál arra szolgál, hogy bármikor bedobhassunk egy 

kis harcot az 1. nap folyamán, amennyiben úgy véljük, hogy az hozzáad a 

kalandhoz. Például ha kezd leülni kicsit a hangulat, vagy csupán harcra 

vágynak a Játékosok. 

• Ork/légiós támadás: Az ellenség sikeresen áttörte a jelenlegi 

védvonalat egy ponton, vissza kell szorítani. 

• Teleport támadás: Kráni mágiatudók folyamatos kémkedő és 

katonákat a városba teleportáló próbálkozásai többnyire 

kudarcba fulladnak, de egy véletlenül átcsúszik a mágikus 

védelmen. 

• Ostromgép hajította szikla/ellenség bezuhanása. 

Ha kicsit meg akarjuk nehezíteni a játékosok dolgát, vagy egy 

plusz csavart, élményt szeretnénk becsempészni a JK-k 1. napjába, akkor 

vethetjük be ezt a mellékszálat. 

A három kiválasztott, JK-k által meggyőzésre váró Papi Szék 

tagjai közül az egyik már nem él – egy kráni kém vette fel az alakját, és 

állt be a helyére. 

A kém egy kráni alakváltó (nem felel meg a Bestiáriumban 

szereplő Zaudernek!), aki a következő képességekkel rendelkezik: 

• Külsőre megkülönböztethetetlen az eredeti személytől. 

• A mozgását és hangját rendkívül jól, de nem tökéletesen 

utánozza az eredeti személynek. Csak az eredeti személyt 

közelről ismerőknek tűnhet fel a különbség. 

• Nem rendelkezik az eredeti személy tudásával, de eleget 

ismer ahhoz, hogy megtévessze a nem gyanakvó embereket. 

Az alakváltó viselkedése: 

• A bukásveszélyt csökkentendő, kerüli a személyes találkozást 

mindenkivel. Visszavonul valamilyen ürügyre hivatkozva, pl.: 

betegség, sérülés, városvédelem, stb. 

• A JK-kal való találkozást is el akarja kerülni, csak kitartással 

vagy erőszakkal lehet elérni, hogy találkozzon velük. 

• Lehetetlen meggyőzni arról, hogy elmenjen a 

Gömbszentélybe, hiszen azonnali lebukást jelentene számára, 

hogy nem tud belépni oda.  

  

A 

További NJK-k és 
Bestiák 
208. old. 

Első nap – Megint 

itt vannak! 

[opcionális] 

Első nap – Kém a 

Papi Székben 

[opcionális] 
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Rugalmassága miatt olyan eszköz, amit bármire lehet használni, 

ahogy a játék megkívánja. Érdekességet, izgalmat, nyomozást, akár 

epikus vagy gondolkodós harcot is csempészhet általa a KM az egyébként 

„lassú” 2. napba. 

Mikor a JK-k már nagyon megszokták, hogy „istenként” 

mászkálnak, és szinte mindent megtehetnek „belső időben”, egyszer csak 

megjelenik valaki, aki ugyanúgy mozog az időben, mint ők. Egy kráni! 

Háttér 

• A Fehér Páholy és Ute Betan rúnatornyai megteszik a 

hatásukat: a kráni mágiatudók hónapok óta próbálkoznak 

mágikus kémleléssel és térmágiával, de egyik sem működik, 

nem tudnak bejutni. Még a megszállt állatokat, pl. madarakat 

is kiszúrja a pyarroni védelem. 

• Marad a hagyományos módszer: bejuttatni egy kémet. A „közön-

séges” kémeket kiszűri a védelem, ide igazi nagyágyú kellett. 

• Önként jelentkezett a feladatra egy belső tartományokbeli 

ősaquir, Ucchk'sniorr. Motivációja még a kráni csapatok 

számára is ismeretlen, valószínűleg a kihívást keresi, de 

lehetséges, hogy valami jutalmat ígértek neki a tizenhármak, 

ha megtöri belülről a pyarroni védelmet. 

Ucchk'sniorr, a legyőzhetetlen 

• „A pillanat hatalma” hatalomszó (vagy annak egy 

variánsának) hatása alatt mászkál a városban. A belső 

védelmet méri fel, és folyamatosan jelentést tesz a kráni 

hadvezéreknek. 

• Mivel „a pillanat hatalma” hatása alatt áll, jelenleg nem 

használhat Odot! 

• Alapértelmezésben ugyanabban az idősíkban van, mint a 

Megállított Időben mozgó JK-k. 

• Opcionális: ha „A pillanat hatalma” Summárium szerinti 

leírását vesszük, akkor akár a JK-khoz képest is „belső 

időben” mozoghat, a JK-knál 10x, a külvilágnál 100x 

gyorsabban. Ezt például akkor érdemes bevetni a KM-

nek, ha a JK-k között van harc- vagy kardművész, aki 

Belső Időbe lép a Megállított Nap során. 

• Egyelőre nem szabotál semmit, nem támad meg senkit. Csak 

folyamatosan mozog, figyel, és jelent. 

• Opcionális: hogy milyen védelmet, rejtőzést rak magára, a 

KM-re van bízva a csapat ismeretében. Pl.: lehet, hogy 

láthatatlan, de lehet, hogy arra sem veszi a fáradtságot. 

Mit kezdhet vele a csapat? 

• Bármit. Megfigyelhetik, elkerülhetik, megtámadhatják, 

vallathatják, megölhetik, stb. Feltéve, hogy képesek rá. 

• Az aquir sem kivétel Kyel „szemet szemért” elve alól, az 

igazság istene nem tesz különbséget élő és élő között. 

Hogy reagál az ősaquir? 

• A KM-re van bízva, egy ilyen entitás gondolkodását amúgy is 

lehetetlen lenne kitalálni. 

• Megjegyzés: az ősaquir kilökheti őket a Megállított Időből, ha 

pl. egy JK-t valamiképp kidob a medáltól 20 lábnál messzebbre!   

Megállított nap 
[játéktechnika] 
191. old. 
 

Ucchk'sniorr, a 
Legyőzhetetlen 
206. old. 

Köztes nap – 

Találkozás az 

ősaquirral 

[kötelező] 
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A Megállított Nap után Tiras Mirous, Darton főpapja a JK-khoz 

fordul még egy végső segítségért. Ugyanis van még egy ereklye, amiről az 

„ereklyevadászat” során nem beszélt… a Vérburjánzó. 

Felkéri a JK-kat, hogy pusztítsák el a Szent Városban évszázadok 

óta őrzött aquir ereklyét. Azt sem tartja kizártnak, hogy az (egyik) oka a 

sötét birodalom támadásának, hogy elvigyék ezt a feketemágiával 

átitatott, nagy hatalmú tárgyat. 

Semmiképpen sem kerülhet Krán kezébe, valakinek el kell 

pusztítani, mielőtt ez megtörténne. 

A Vérburjánzó 

Ránézésre egy harcra nem túl alkalmas, súlyozatlan, otromba, 

buzogányszerű és méretű tárgy. 

Felülete nem merev, hanem ragadós, szőrös tapintású – az ereklye 

lüktet, él. Felületén össze-vissza kacsok lógnak, melyek segítségével 

egyébként lassú helyváltoztatásra is képes. 

Hol található? 

Az ereklyéhez emberöltők óta nem nyúlt senki, egy elszigetelt, 

földalatti helyen tárolják Darton főtemploma alatt, melyet néhány havonta 

újraszentelnek, különben az ereklye szép lassan átitatná a földet sötét 

akaratával, és igájába hajtaná a holtakat és halandókat. 

Evianna vagy a Darton-főpap tudja útba igazítani a JK-kat a 

megszerzéséhez. 

Milyen kihívást jelent? 

Tulajdonságai: 

• Alapértékei: Ké: 10  Té: 0  Vé: 0  Cé: -  Sebzés: k6+6 Ép 

• Minden sikeres támadásnál életerőt szív, ezért az Ép 

sebzés. 

• Minden egyes általa kioltott, halandó élet 

• +1 Té-t, minden ötödik +1 Ké-t jelent az aktuális 

harcértékeire. 

• +1 Ép-t juttat hordozójának is (max Ép fölé nem mehet). 

• Minden gyilkolás nélkül töltött percben 

• 1-el csökken a Té-je, és a Ké-je, amíg az alapértékeket el 

nem érik. 

• A hordozójától szív el egy Ép-t, amíg az meg nem hal. 

• Amikor eléri a 100 Té-t, az ereklye hatalmas (100E) robbanás 

/ manakitörés kíséretében megsemmisül. 

• Ego: rendkívül magas, halandó nem tud ellenállni neki. 

• Mikor felveszi valaki: 

• Azonnal a kezébe csimpaszkodik a kacsokkal, ha 1 

percen belül külső segítséget nem kap az illető, 

véglegesen beleforr, nem tudja letenni. Csak a kezével 

együtt távolítható el. 

• Hordozója felett 10 percen belül fokozatosan átveszi a 

hatalmat, aki ezáltal tomboló vérontásba kezd. 

A Papi Szék már többféleképpen próbálta elpusztítani, de eddig 

nem járt sikerrel. Úgy sejtik azonban, hogy van még egy kipróbálatlan 

módja, csak ezt eddig nem volt lehetőségük és merszük megpróbálni... 

  

Tiras Mirous 

196. old. 

Második nap – Az 

ellenség ereklyéje 

[opcionális] 

Evianna Rhuden 

196. old. 
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Az ereklye örökös éhségben szenved a halandó vérre és életerőre. 

Minden az ereklyével megölt ellenfél életerejét az ereklye mohón szívja 

magába. Elpusztításához túl kell „etetni”, azaz több életerőt kell adni neki, 

mint amennyit fel bír dolgozni. Ez többszáz halandó életet is jelenthet... 

Nem tudnak jobb időt és lehetőséget elképzelni, mint az aquir 

ereklyét Krán ellen fordítani, ezzel két legyet lehet ütni egy csapásra. 

Evianna hozzáteszi, hogy fennáll a veszélye, hogy az ereklye 

megfertőzi hordozóját is! Csak olyan ember kezébe meri adni, aki ezzel 

vállalja a felelősséget… és az esetleges mártírhalált. 

Ez a szál csak speciális esetben dobható be: ha a JK-k 

önszántukból el akarják hagyni a várost. Normál játékmenet során ez nem 

következik be, lásd a Karakterek epilógusa részt. 

Hogyan lehet kijutni a Szent Városból, ha a JK-k mégis ezt az utat 

választják? 

• Önerejükből megpróbálnak áttörni a kráni vonalakon, 

gyávaság bélyege vagy épp menekülés során bekövetkezett 

halál a jutalmuk. 

• Beállnak a teleportkörbe és távoznak Viadomoba. 

• Dreina főpapja rájuk bízza valamilyen (teleportkörből 

kimaradt) ereklyének a menekítését a második nap végén. 

Mindegyik esetben éreztessük, hogy miből maradtak ki: 

• Még épp látják a tizenhármak érkezését. 

• Távolról láthatják a Gömbszentély lezuhanását. 

• Érezzék úgy, hogy miattuk (helyettük) halt hősi halált 6 isteni 

kegyelt... 

Ez a szál kifejezetten segítségként dobható be: ha a JK-k 

valamiért információ hiányában megakadtak a történetben vagy 

cselekedeteikben. 

Ute Betan, Adron kegyeltje ugyan a kráni feketemágusok – síkok 

közötti – börtönében raboskodik, mentáltestének egy darabja azonban itt 

maradt Ynev síkján. Amikor ő (a KM) úgy látja jónak, felkeresheti a JK-

kat, és psziben kommunikálva bármilyen információt átadhat számukra 

(akár a Megállított nap alatt is). 

Mi történik, ha meghal egy játékos karakter? 

Ebben a modulban – a rendkívül magas szintű, és nagy hatalmú 

JK-kat számba véve – nincsen kidolgozott forgatókönyv arra, hogyan 

lehet visszahozni őket az életbe. Okok: 

• A JK-k olyan erősek, hogy a modul lezárulta előtt elég 

nehezen tudnak meghalni, még akkor is, ha nagyot hibáznak. 

• Kivétel: ha az ősaquirral szándékosan ujjat húznak. 

• A JK-k elég nagy hatalmúak ahhoz, hogy megmentsék egy 

társuk életét akár a halál küszöbén is. 

• Gyógyitalok, erős gyógyító mágiák, Életvíz, stb. 

• Extrém esetben: személyiséggel rendelkező élőholt. 

• Az utolsó nap végén a legtöbb JK valószínűleg mártírhalált 

hal, hangulatromboló lenne visszahozni őket az életbe. 

Röviden: halott JK-t nem lehet visszahozni az életbe.   

Elhagyom a várost 

[opcionális] 

Ute Betan 

204. old. 

Segítség, 

elakadtam! 

[opcionális] 

Végrendelet 

[opcionális] 

Karakterek epilógusa 

179. old. 



 

184 

(Ó-)Pyarron városa 

z alábbi leírásokban Pyarron alatt Ó-Pyarront értünk, de a 

modul ideje alatt még – értelem szerűen – Pyarronként 

volt ismert. 

Pyarron hatalmas, közel négyezer éves város, mérete és 

kialakítása ennek megfelelően változott, fejlődött az évszázadok alatt. 

• Az első évezredben alakult ki az a város, melyet ma 

óvárosnak, vagy Fellegvárosnak neveznek, s mely a ma álló 

városnak csupán a magját, összterületének kb. egytizedét teszi 

ki. Ez a Szent Város legöregebb, és minden értelemben 

leggazdagabb része. Itt áll az Istenek hegye, a Fellegvár, a 

legtöbb isten nagytemploma, és ide került az első évezred 

végén a Gömbszentély is. (Ezek a térképen az 1. - 5. 

városrészek.) 

• A Gömbszentély megjelenése P. sz. 1000-ben óriási löketet 

adott a város fejlődésének, ezresével érkeztek a bevándorlók 

délvidék leghíresebb városába. A következő évszázadok során 

a város mérete megötszöröződött, majd az évezredek alatt 

még tovább bővült. Ebben az időszakban újabb és újabb 

kerületek épültek a Fellegváros központja köré – ezeket 

hívjuk peremvárosoknak. (Ezek a térképen a 6. - 12. 

városrészek). 

Rövid összefoglaló arról, hogy áll a város a modul kezdetén. 

• Pyarron összes peremvárosa már elesett. A százezres ork 

seregek az első hetekben elfoglalták ezeket a területeket. Már 

3 hónapja vannak kráni uralom alatt, az ellenség 

gyakorlatilag már berendezkedett ide, de még mindig nem 

sikerült mindent felprédálnia ennyi idő alatt sem. (Ezek a 

térképen a 6. - 12. városrészek.) 

• A város belső magja, az ősi Fellegváros még pyarroni kézben 

van. Ahogy a krónikák is megírták utólag, ide szorultak vissza 

a túlélők az Aranykör Lovagrend tagjai védelmében, akik 3 

hónapja tartják hősiesen a falakat. (Ezek a térképen az 1. - 5. 

városrészek.) 

A várost a rég letűnt Godon birodalom kóbor lovagjai alapították 

– az utókor ekkorra helyezi az pyarroni időszámítás kezdetét, a P. sz. 0 

esztendőt. Az alapító godoni kóborlovagok nemes eszméi – a rászorulók 

segítése, a gyengék védelme – a mai napig erős hatással vannak Pyarron 

központi gondolkodására. 

A kezdeti népesség Északról menekült kyrekből, délről 

felvándorolt godoniakból, és a környék – nomádoktól és Krántól rettegő – 

népeiből állt. A lovagok az ő védelmükre emelték a Dorlan-folyó jobb 

partján égre törő szirten a várost, mely csupán egy emberöltővel az 

alapítása után már jelentős településnek számított. 

A hatalmas áttörés is hamarosan bekövetkezett, amely a várost 

Ynev egyik legnevesebb és legtörténelmibb helyszínévé emelte: a kóbor 

lovagok egyike, Selmo előtt megnyilatkoztak az új istenek, akiket a 

pyarroni istencsaládként ismert meg a világ. Minden korábbi istenségnél  

A 

Múlt és történelem 

Az ostromhelyzet 

Fellegváros térkép 

218. old. 

(Ó-)Pyarron térkép 

217. old. 
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közelebb álltak az emberek szívéhez, és minden más istennél többet 

kínáltak – hitük hát gyorsan elterjedt. 

Ennek következtében lett Pyarron a vallás központja, mely gyors 

és hatalmas növekedést hozott. Néhány évtized alatt templomok százai 

nőttek ki a földből, a Dorlan-folyó kedvező helyezkedése a kereskedelmet 

erősítette, a hitüket megerősíteni kívánó, ide vándorló szerzetesek és 

lovagok a város biztonságát és műveltségét erősítették. 

P. sz. 500-ban már egy kulturális központként, igazi 

nagyvárosként emlegették. 

P. sz. 1000-ben, az alapítás milleniumán isteni kegy ajándékozta 

meg a várost: az Égi Templom, a Gömbszentély érkezett a város fölé, 

mely Krad szentélyét rejtette, és otthont adott az örökéltű prófétának, 

Selmonak. 

Pyarron dicsősége és virágzása több évezreden át tartott, míg nem 

a P. sz. 3600-as évek derekán a Kránnal vívott, régóta tartó ideológiai 

háborúja gyakorlati méreteket öltött, és egy katasztrófába, a dúlásba 

vezetett. 

A város és az állam formája teokrácia volt, azaz az állam „a 

pyarroni panteon uralma alatt” állt, az istenek szándékait a főpapokból 

álló Papi Szék és az általuk kirendelt tanácsok ültették gyakorlatba. 

Pyarron közigazgatása rendkívül összetett, hiszen P. sz. XI. 

század óta már nem csak egy államról, hanem az ő fennhatósága alá 

tartozó államok összességéről, tucatnyitál is több országról, egy 

államszövetségről beszélünk. Ezeknek részleteire itt nem térünk ki. 

Pyarron, mint város és állam, ugyanazon szabályok szerint 

működött, mint a többi tagállam: hivatalosan hercegség volt, melyben a 

herceg a helyi főpapokkal vállvetve, együttműködve irányította az 

országot. A herceg és a főpapság hatalmának aránya tagállamonként 

változó, Pyarronban azonban elég extrém: a herceg uralkodása teljesen 

névleges, gyakorlatilag minden hatalom az egyház kezében van. Ezeket az 

istenek saját szféráik, területeik szerint osztották fel, például az 

igazságszolgáltatásért Kyel és Uwel, a gazdaságért Dreina, a 

művészetekért Alborne, Della és Ellana, a katonaságért Uwel, Kyel, a 

tudományokért és kutatásokért Krad és Adron egyházai felelnek. 

Ez a működés egészen a hétköznapi, gyakorlati helyzetekben is 

látszik: ha temetkezni kell, Darton egy papját, amikor új hajót avatnak a 

Dorlanon, Antoh papját hivatják. 

Ahogy a korábbiakból kiderül, a gazdaság elsődleges irányítása 

Dreina egyházának kezében van, akik rendkívüli precizítással és 

elhivatottsággal gyarapították a várost – komoly mértékben nekik is 

köszönhető Pyarron hosszúéltű virágzása. 

A hatalmas Dorlan-folyó völgyei jó minőségű termőföldeket nyújt 

az állam számára, így a Pyarron körüli földeken rendkívül erős és gazdag 

mezőgazdasági termelés folyik, a termés töredéke is ellátja Pyarron 

városát, a különböző gabona fajtákból évente több tízezer szekérnyit 

szállítanak külföldre is. 

A modul ideje alatt a JK-k ezekből leginkább feketére perzselt 

szántóföldeket, távolban nagy tűzzel égő malmokat, kiürült vagy 

lemészárolt tanyákat láthatnak. 

Közigazgatás 

Gazdaság 
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A kereskedelem a folyónak és a jól kiépített kereskedelmi 

útvonalnak köszönhetően szintén virágzott – egészen a Dúlás kezdetéig. A 

jó megközelíthetőség az iparhoz szükséges import áruk érkezésének is 

kedvezett, a mesteremberek pedig maguktól érkeztek a kulturális 

központba – hiszen Pyarron egy olyan város, ahol jó élni. Ennek a 

különleges kombinációnak köszönhetően Pyarronban szinten minden dél-

ynevi jó megtalálható: nemes fegyverek, cukormázas dzsad édességek, 

gorviki selyem, predoci borok, yllinori hátas lovak, minden, mi szemnek, 

szájnak ingere. 

Pyarron igazi vallási központ, Dél-Ynev legnagyobbika. 

Kolostorok, rendházak, katedrálisok és szentélyek százai találhatóak az 

államban, melyek önmagukban is zarándokhellyé minősítenék az 

országot, ám az igazi cél minden pyarroni hívő számára az, hogy életében 

legalább egyszer saját szemével láthassa a pyarroni Fellegváros felett 

lebegő Égi Templomot. Mondják, életre szóló áldás és nyugalom a 

jutalma az igaz hívőknek. 

A városban a pyarroni istencsalád összes tagjának – Orwellát 

kivéve – dívik a tisztelete, és ezeket az épületek, ünnepségek, szokások is 

messziről láthatóvá teszik.  

Sokat elárul a nép vallássosságáról, hogy az év összes hónapját is 

az istenekről nevezték el, és minden héten tartanak legalább egy kisebb 

gyülekezést az istenek tiszteletére. 

Akárhonnan érkezik ide egy külvilági látogató, minden esetben 

megtalálja a számára kiemelkedő szerepet betöltő istent és a hozzá tartozó 

szokásokat, építményeket, eseményeket. 

Pyarron eredeti lakossága godoni kóborlovagokból és a 

környékbeli, őshonos déli népekből állt, ám ez már a város első néhány 

száz évében rendkívül felhígult a hatalmas mennyiségű bevándorló miatt. 

Pyarron első évszázadaiban egy igazi olvasztótégelye volt számos déli 

kultúrának: godoniak, nomádok, Gályák-tengerének déli partját uraló 

családfők és kiskirályok, Ibarából áttelepült, kereskedni vágyó dzsadok, 

hogy az Észak-Ynevről ide települt diaszpórákat ne is említsük. 

P. sz. 500-ra a vérvonalak, örökségek és a kultúrák teljesen 

összeolvadtak, és egységbe kovácsolták őket a pyarroni istencsalád 

tanításai. Egy igazi, saját nemzeti öntudattal rendelkező nép alakult ki: a 

pyarroni. 

Büszkék voltak virágzó kultúrájukra, a Gömbszentélyre, az 

istenként imádott Selmo prófétára, messze földön híres kolostoraikra és 

egyetemükre. Már ekkor az a város volt, amit „egyszer az életben 

mindenkinek látnia kell”. 

A pyarroni férfiak az átlagnál kicsit alacsonyabbak, valamint a 

korai időkben átlagos vagy karcsú testalkatúak voltak, ám az évezredek 

alatt elkényelmesedtek, és – természetesen a katonaembereket és fizikai 

munkásokat leszámítva – hajlamosak voltak harmincas éveik közepére 

satnya pocakot ereszteni. 

A délvidéki előítéletek szerint a pyarroni polgárok mind tudnak 

betűt vetni és olvasni, inkább tudnak szónoklani mint lovagolni, és 

legalább száz ynevi fontot nyomnak. 

Vallás 

Lakosság 
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Pyarron városában a törvények gyakorlatban a pyarroni vallás 

alaptanításait tükrözik: 

• Tiszteld az idősebbeket, és a bölcsebbeket! 

• Tiszteld a rangban magasabban állókat! 

• Kövesd a felett állók útmutatásait! 

• Ne ölj öncélúan! 

• Keresd a békés életet, de állj bosszút az ellened vétkezőkön! 

• Légy gazdag, de ha nem vagy az, élj úgy, hogy a gyermekeid 

azok lehessenek! 

• Keresd és élvezd az élet szépségét, és pusztíts el mindent, ami 

ezt akadályozza! 

• Légy türelmes más vallások képviselőivel szemben, ha azok 

is türelmesek veled! 

• Hagyj másokat akaratuk szerint élni, ha ők is hagynak téged! 

• A tudás szent, minden formáját óvni és védeni kell! 

• Gyűlöld Orwellát, a Kitaszítottat minden 

megnyilvánulásában, és pusztítsd híveit minden erőddel! 

A város és az állam törvényei ezeket a tanításokat ültetik 

hétköznapi gyakorlatba, néhány példa: 

• Könyvek, kódexek elpusztításáért bírság és kényszermunka a 

büntetés. 

• Az öncélú erőszak minden formája tiltott – rangtól és 

szereptől függetlenül. Ennek áthágása esetén a “szemet 

szemért” elv alapján büntetnek. 

• Felettesed utasításának megtagadása büntetéssel jár. 

A Fellegváros 

Bár olykor Fellegvárként is utalnak rá a köznyelvben, a 

Fellegváros nem összekeverendő a Fellegvárral, az Aranykör Lovagrend 

várerődjével. A hasonló elnevezés nem véletlen: a Fellegvár erődje volt az 

első kő, amit leraktak a Szent Városban, P. sz. 0-ban. Gyakorlatilag eköré 

épült az első város – akkor még ezt hívták Pyarronnak. 

Ahogy fentebb említettük, az évezredek alatt a belső óvároshoz 

annál közel tízszer nagyobb összterületű külterületek épültek. A belső 

óvárost megőrizték, azt hívják P. sz. 3676-ban Fellegvárosnak, utalva 

annak ősi mivoltára, égi közelségére, és az Aranykör várerődjére; és az 

egész várost Pyarronnak. 

A Fellegváros őrzi ma Pyarron értékeinek és ősi épületeinek 

legjavát. 

A peremvárosok 

Új Kerületek néven is ismeri őket a köznyelv – bár többségük 

évezredesnél idősebb. Sokat elárul egy város történetéről, hogy Új 

Kerületnek neveznek egy városrészt, mert az „csupán” két-háromezer 

éves. Minden viszonylagos – hiszen a Fellegvároshoz képest még azok is 

valóban fiatalok. 

A peremvárosok jellemzően a lakosságnak, manufaktúráknak, és 

céheknek adnak otthont. 

  

Törvények 

Helyszínek 

Fellegváros térkép 
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Fellegvár 

A város egyik legősibb helyszíne, még a Gömbszentélynél is 

közel egy évezreddel idősebb, a mondák szerint alapköveit maga Elorand 

nagymester rakta le. Falaiból árad a godoni ősök hatalma és tudása, az 

ember önkéntelenül is beleborzong, mikor köztük jár. 

A dombra épült, hatalmas várerődöt feledésbe merült építészeti 

ismeretek alapján tervezték, még Észak-Ynevről is csodájára és 

tanulmányozására járnak az építőmesterek. A hétköznapi embernek 

mindebből kevés tűnik fel, csupán azt érzékeli, hogy a rendkívül vastag, 

masszív falak körkörösen, több rétegben ívelnek egymás felett, és 

ormótlan bástyák tekintenek rá minden irányból. 

Az erődön belüli tájékozódás kifejezetten nehéz az először itt 

járók számára – az egyetlen, mindenhonnan könnyen megközelíthető 

helye a tökéletes kör alapú belső udvar. 

Megjegyzés: nem ez volt az első fellegvár, melynek P. sz. 0-ban 

Elorand lerakta az első alapkövét – az a térképen „régi fellegvár” néven 

szerepel. P. sz. első évszázadban a lovagok áttelepültek a Dorlan másik 

partjára, hogy közelebb lehessenek Selmo akkori otthonához. Az odaépült 

„új” fellegvár messze túlnőtte a régit, mely bár még ma is áll, már csak 

egy történelmi várerőd a Fellegvárhoz képest. 

A Gömbszentély 

A Gömbszentély – vagy Égi Templom – Ó-Pyarron városának 

éke, az istenek milleniumi ajándéka, ami Psz. 1000-ben ereszkedett alá az 

égből, és azóta is rendületlenül áll a Krad Lovagrend fellegvára fölött. 

Híven jelképezi a pyarroni istenek mindenhatóságát, a hit tisztaságát. 

A Gömbszentély hatalmas, szabályos gömb alakú készség, akár 

egy gigantikus országalma. Makulátlan, csillogó arany felületén se ajtó, se 

ablak, de olykor megjelenő vonalakat láthat a szemlélődő. Amikor a nap 

rásüt, elvakítja a szemet a szikrázó fény, ám árnyékot soha nem vet az 

alatta elterülő városra. Az éjszakai égen mindig a Délsarok csillagképtől 

keletre látszik, mozdulatlanul. A várostól távol, akár több napi járóföldről 

is látható, különösen az éjszakai halovány fénye, ami éjközépkor is 

alkonyattá fakítja a sötétet a dombon, ahol a Fellegvár áll. Egyesek 

állítják, külső mintája időnként változik, akik pedig álmukban jártak ott, 

hatalmas, lebegő parknak írják le legtöbbször – innen ered sok ábrázolás, 

ami egy díszes, fehér épületekkel és zöldellő fákkal telezsúfolt, kiszakított 

földdarabként festi le. Állítólag egyre magasabban áll, hogy a növekvő 

város minden pontjáról jól látszódhasson. 

A Gömbszentély amellett, hogy Pyarron és az embernem 

egységének jelképe, Selmo próféta lakhelye és az istenek kegyeltjeinek 

szent tanácsterme. Itt található Krad legnagyobb hatalmú ereklyéje, az 

Aranykör is. A Gömbszentélybe csak azok juthatnak be, akiket Pyarron 

istenei méltónak találnak rá. A Fellegvár tizenhárom-szögű, fehér kővel 

borított, őrzött terén szoktak imába merülni azok, akik bejutást remélnek, 

és ha az isteneknek nincs ellenvetésük, a bebocsátást kérők képe 

elhalványul, majd megjelenik a Gömbszentélyben. Állítólag sokat számít 

Selmo meghívása is. Persze Pyarronban sok közrendűvel is 

találkozhatunk, akik egy-két jó korsó ital mellett szívesen elmesélik, 

miképpen jutottak be az aranyló gömbbe… Több próbálkozó járt már  
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pórul, a térmágia rendre kudarcot vall, ha valaki illetéktelenül próbál 

bejutni, ahogy több kalandozó is maradt már hoppon, aki valamilyen 

trükkel repülve próbált a közelébe jutni.  

A Gömbszentély nem egyszerű épület. A papok, ha egyáltalán 

foglalkoznának egy ilyen isteni csoda létének magyarázatával, 

térzárványról, az anyagi sík és az isteni síkok közös metszetéről 

elmélkednének. Belső mérete sokszorosan meghaladja azt, amire külső 

szemlélői következtethetnek. A Gömbszentélyben mindenkinek saját 

fogadóterme van: a csarnok vagy lyuk egyéni ízléséhez, hangulatához 

igazodik, aki idáig jut, számít az istenek szemében. A belső részek szintén 

az isteni kegyelt hangulatához, jelleméhez alkalmazkodik, természetesen a 

képviselt isten ízlése szerint: ha készülnének feljegyzések, a hatalmas zöld 

erdőségek, a villódzó, alaktalan mágikus tér, a bokáig érő vizű tengerpart, 

a sötét kövekkel zsúfolt kősivatag egyaránt szerepelne közöttük. Ha eljön 

az ideje, vagy a bent járó akarja, a legfurmányosabb módon juthat át a 

szomszéd terembe, akár emeletek és csarnokok kimeríthetetlen sorát tárva 

fel. Ha szeretne letekinteni a városra, erkélyt talál, ha a többieket keresi, 

hozzájuk vezető folyosót.  

A Gömbszentély egyetlen állandó helyisége az Aranykör terme, 

ez a hatalmas, fehér és arany, mégis visszafogottan díszített kupolás 

terem, aminek egyetlen berendezése a középen, emberfejnyi magasságban 

lebegő, hatalmas, díszes arany kör, Krad ereklyéje. Belsején időről időre 

jóslatok, a pyarroni halhatatlanok üzenetei jelennek meg: a rajzolatok csak 

azok számára állnak össze olvasható szöveggé, akik méltóak az istenek 

szavaira. 

Leírások 

inden isten főpapja képviselteti magát benne. [PPL I, 22. 

o.] Van, akinek a kegyeltje a képviselője, de 

többségüknek egy világi ügyekkel foglalkozó főpapja. 

Végrehajtójuk az inkvizíció, vagy más megbízott küldöttek – mint 

ebben a történetben a játékos karakterek. 

A kalandmodul idejében tagjai: 

  1. Adron: nincs jelen képviselője. Kegyeltje, Ute Betan jelenleg 

kráni fogságban raboskodik. 

 2. Alborne: kegyeltje, Simoneus Rugerano. 

 3. Antoh: Gavanaldin Reveres, főpap. 

 4. Arel: a Vájottszemű, egy elvakult, magát meg nem nevező Arel-pap. 

 5. Darton: Tiras Mirous, főpap. 

 6. Della: Uthryos Asta, az őrült festő és pap. 

 7. Dreina: Evianna Rhuden, Dreina főpapja, a Hűséges, a Legfőbb 

Döntőbíró, a Papi Szék vezetője. Csak nemrég tölti be ezt a 

szerepet, korábban Gaude Nery’de diplomataasszony, az 

Aranyúrnő kegyeltje képviselte Dreinát, de néhány hete meghalt 

az ostrom során. 

 8. Ellana: nincs jelen képviselője. A városbeli főpapnője, Kitris 

Liare, épp tegnap halt meg, miközben a falakon gyógyította a 

védőket. 

M A Papi Szék 

NJK-k Pyarron oldalán 

195. old. 
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 9. Gilron: nincs jelen képviselője, a főpap messze északon 

tartózkodik. 

 10. Krad: kegyeltje, Elorand, az Aranykör Lovagrend 

nagymestere. 

 11. Kyel: kegyeltje, Ordaric Lykargon atya. 

 12. Noir: nincs jelen képviselője, a főpap jelenleg is az Antisson 

tartózkodik (rosszindulatú pletykák szerint nem akar visszatérni a 

halált jelentő valóságba, mások szerint fogságba esett). Fizikai 

teste nincs jelen a városban. 

 13. Uwel: kegyeltje, Sorquas Devastor, a Bosszúatya Pörölye. 

 + 1: a Fehér Páholy nagymestere: Sonor, azonban ő jelenleg Taba 

el-Ibarában tartózkodik. Helyettese Tafne Dariana magiszter 

asszony. 

Egyéb megjegyzések: 

• Orwellának nincs képviselője a Papi Székben. 

• Selmo atya hivatalosan nem tagja a Papi Széknek, ritkán 

avatkozik világi dolgokba, de ha mégis megteszi, tanácsát 

mindig meghallgatják. 

1. Nomád jelenlét nem jellemző, Shikan kán seregei épp Sempyert 

ostromolják. Elvétve található csak néhány nomád, akik hozzácsapódtak a 

kráni seregekhez. 

2. Orkok alkoták a kráni sereg derekát. A források megoszlanak 

számukról, egyes helyeken milliókat, máshol százezreket írnak – a teljes 

dúlásra értve. 

• Arról sehol nem írnak, hogy a Szent Város ostrománál hány 

ork volt, mi egy-két százezerre tesszük az ostrom kezdeti 

létszámukat, és néhány tízezerre a modul ideje alatti 

létszámukat. 

3. Légiósok alkotják a sereg elit egységét. Kis létszámú, kb. 1000 fős 

egység, melynek mindegyik tagja kiemelkedő felszereléssel és tudással 

rendelkezik a maga területén. Egy légiót nem ezer fős katona csoportként 

kell elképzelni, hanem egy rendkívül összetett, hálózatos felelősségű 

felépítéssel rendelkező, elit egységet, melyben mindenkinek megvan a 

maga helye. 

• öt tucat fürkész / felderítő: nem a harc, hanem az 

információszerzés a dolguk. 

• három tucat pusztító: nem a harc, hanem a pusztítás a 

feladatuk. 

• négy tucat légiósként egy centúrió és egy vajákos: a harc az 

életük. 

A birodalmi légió alkotja a sereg legveszélyesebb és 

legeredményesebb részét! A krónikák szerint mindössze 67 fős 

veszteséget szenvednek a dúlás során! A katonákat a seregvezér, kráni 

szóval tersius vezeti, ám igazi parancsnokai a strategisek és tanácsadók. 

4. Ostromfegyverek természetesen jelen vannak az ostrom során. Három 

főbb típusuk van: 

• A nagyobb méretű, szívós és erős bestiákat ostromfegyver 

jelleggel is bevetik, pl.: kaputörésben vagy falbontásban.  

A kráni sereg 

NJK-k Krán oldalán 

195. old. 

További NJK-k és 
Bestiák 

208. old. 
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• Orkok kezdetlegesebb, fából eszkábált szerkezetei, pl.: 

ostromtorony, faltörő kos, és egyszerűbb katapult. Ezek nagy 

mennyiségben vannak jelen, a Szent Város védelmével 

mégsem tudtak mit kezdeni, annak különleges 

megerősítettsége és mágikus támogatása miatt. 

• Mágikus módszerekkel is próbálják áttörni a fizikai védelmet 

a csatamágusok. 

5. Mágiatudók eleinte kevesen, de idővel egyre többen vannak, nem ritka 

köztük az aquir származék. Különböző specialitásokkal rendelkeznek: 

démonlovasok, bestiamesterek, csatamágusok, mentalista kémek alkotják 

a sort. 

• A modul ideje alatt több száz kisebb hatalmú, támogató 

mágiatudó harcol Krán oldalán, és kb. két tucat kiemelkedő 

hatalmú, aquir vérű varázsló. 

6. Bestiák különböző egyedei is támogatják az ork sereget. Ezek 

mindenféle méretben és változatban előfordulnak, de egy közös bennük: 

harcképesek és veszélyesek. Nagy kárt jellemzően nem okoznak, mert 

nagy hátrányuk a kontrollálhatatlanság: még idomárjuk / gazdájuk 

irányítása alatt is gyakran több orkot ölnek, mint ellenséget. Nem harci 

hatékonyságuk miatt, inkább mentális hadviselés céljából vannak jelen. 

7. Túlvilági lények és démonok kis számban, de előfordulnak a csatatéren. 

Akárcsak a bestiák, ők is inkább mentális hadviselés miatt vannak jelen – 

a magasabb szintű pyarroni papok gyorsan visszalökik őket saját síkjukra. 

Ranagol félisteni gyermekei, akiket tanai terjesztésére küldött 

Ynevre. Ők Krán igazi urai, bár némely aquir nagyurakat ők sem szívesen 

háborgatnak. Egymással is folyamatos versengésben állnak, és többük 

lecserélődött az idők folyamán, a változások törvénye rájuk is vonatkozik; 

a fajháborúkat követő évezredekben hármuk végérvényesen elpusztult. A 

tizenhárom félisten Ynev jelenében: Shackallor, Kriassana'Hur, 

Rayvanhur, Symbelmine, Tordraga, Gabhurgathol, Baqlamostas, 

Uroyahaas, Natabhorr, a tizedik Qvorrenalar, majd A'Kkhara, Krilehor és 

Kharakulak  

Szabályok, melyeket mindenképp el kell mondani előre:  

Szemet szemért elv: „Kyel nem tűri, hogy bárki életében is kár 

keletkezzen ez a hatás alatt. Ha valaki szembe megy Kyel akaratával, 

vállalja a Sors istenének büntetését!” 

• Az Igazság istene ugyanolyan mértékű csapással bünteti a 

vétőt, mint amit ő elkövetett. 

A játéktechnikára nincs ETK szerinti szabályozás. Hogy mindenki 

ugyanolyan feltételek mellett játsszon, a KM-ek kidolgozták részletesen a 

lehető legjobb tudásuk szerint ezeket. 

• A játéktechnikai viták elkerülése végett legyenek rugalmasak, 

és fogadják el a KM szavát. Mindenképp kerüljük el az 

időhúzó és élményt romboló játéktechnikai vitákat! 

A többi szabályt ne mutassuk meg a játékosoknak előre! A játék 

során a karakterek folyamatában szembesüljenek a gyorsaság kedvező, 

illetve hátrányos hatásaival. Ez a tapasztalás komoly élményt adhat nekik, 

ahogy szembesülnek a kommunikáció problematikájával, a harc  

Kráni tizenhármak 

Megállított nap 

[játéktechnika] 
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előnyeivel, az önkéntes belassulás vagy az elszenvedett sérülés szorzó 

szabályával. Beláthatják, a „megállított idő” sem fenékig tejfel, ám 

megtanulva használatát nagyon komoly előnyt jelenthet mindenki 

számára. 

Összefoglaló kivonat 

Két azonos idősíkban lévő karakter között minden a 

hagyományos módon működik! 

Az alábbi pontok szigorúan két különböző idősíkban lévő 

karakter közötti relációkat írják le a gyorsított karakter szemszögéből, 

tipikusan azokat az eseteket, amikor egy JK „megállított időben”, egy 

NJK pedig „normál” idősíkban van. 

 

Általános 

• 10x sebesség szabálya: az alany 10x gyorsabban végez 

minden műveletet, azaz 10x gyorsabban mozog, gondolkodik, 

emészt, beszél, alszik, stb. 

• A hatás alanyának szabálya: A sebesség növekedés szigorúan 

csak az alanyra és az ő közvetlen személyes aurájába tartozó 

tárgyakra vonatkozik. Az alany testének auráján kívül lévő 

tárgyakra nem vonatkozik, még akkor sem, ha az adott tárgy 

az illető személyes aurájának része (pl.: kardművész Slan-

kardja). 

• Pl.: A karakter kezében gyorsabban pörög a láncos 

buzogány vagy a kártyalapok. Az elhajított fegyver 

viszont a karakter kezét elhagyva lelassul „normál” 

sebességre. 

• Önkéntes belassulás szabálya: Ha a játékosok úgy döntenek, 

akkor nem kötelesek élni a számukra engedélyezett maximális 

gyorsaságtöbblettel. Ennek eredményeképp az elérhető 

szorzónál lassabb kategóriájú szorzó módosítói fognak élni. 

Csökkennek az előnyök (pl. HM, és ezzel a hátrányok is (pl.: 

SFÉ). A játékost érő sérülések szorzója azonban továbbra is 

maximálisan érvényben marad, hiszen ez egy tőle független 

tényező! 

• Szinte minden oldalon használható szabály (pl.: harc, 

kommunikáció), kivéve: Megjelenés és Gondolkodás. 

• Kommunikáció szabálya: Élőszóban az eltérő idősíkban lévő 

karakterek közt borzasztóan nehézkes lesz a kommunikáció, 

hiszen a tízszeres sebességgel kimondott szavak a külvilág 

számára tízszeres sebességgel hallatszanak. A „megállított 

időben” lévő karakter számára egy városőr „Jó napot!” 

köszönése valahogy így hangzik: „Jjjjjjjjjjóóóóóóóóóó 

nnnnnnnnnnaaaaaaaaaappppppppppooooooooootttttttttt!!!!!” 

• Megjelenés szabálya: Az önkéntelen mozdulatok, a 

metakommunikáció, az arcmimika is tízszeres sebességgel 

történik. Tízszeres sebességgel történő lélegzetvétel a külső 

szemlélő számára őrült zihálásnak tűnhet. Tízszeres 

sebességgel pislog a karakter, stb. Gyakorlatilag képtelenség 

normális emberi viselkedést produkálni ilyen körülmények 

között. 
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• Gondolkodás szabálya: a felgyorsított személy 10x 

gyorsabban is gondolkodik. 

• Retorzió szabálya: Kyel nem tűri, hogy bárki életében is kár 

keletkezzen ez a hatás alatt. Ha ezt megszegik, büntetést ró ki 

az elkövetőre. A büntetés egyenesen arányos a felgyorsított 

JK által okozott sérüléssel. 

• Fp sérülés okozása nem számít. 

• Ép sérülés okozása esetén a JK ugyanannyi Ép-t sérüljön 

rövid időn belül valamelyik helyzet folyományaként (KM 

elbírálása a helyzet). 

• Halál okozása esetén a JK nem élheti túl a kalandot, 

legkésőbb az epilógusban érje utol Kyel igazsága. Ne 

öljük meg a JK-t rövid időn belül, nyugodtan játssza 

végig a kalandot, de nem élheti túl azt. 

Harc 

Ké: automatikusan övé a kezdeményezés 

Té: +200 

Vé: +200 

Cé: változatlan 

Tám/kör: 10x 

Célpontot megillető SFÉ: +20 

Okozott sebzés: változatlan 

Elszenvedett sérülés: 10x! 

Kivégző közelharci támadás: A játékos dönthet úgy, hogy kivégez 

vagy harcképtelenné tesz egy ellenfelet, pl.: az ellenfél mögé lépve 

átvágja a torkát, vagy leüti. Ilyenkor csupán a 01-es Támadó dobás jelent 

sikertelenséget, minden más dobás automatikus siker, és még az ellenfél 

extra SFÉ-je sem érvényesül. Játéktechnikailag ez azt jelenti, hogy a 

normál időnek megfelelő tám/kör illeti csak meg, ám ez a támadásszám 

mind lehet kivégző közelharci támadás. Az őt érő sérülések szorzója 

azonban továbbra is maximálisan érvényben marad! 

Közelharci fegyverek, pajzsok, vértek: az egyszerűség kedvéért 

azt mondjuk, hogy egy közelharci fegyver minden második ütközés 

(sikeres támadás vagy védés) alkalmával sérül, az ötödik ilyen sérülésnél 

(tehát a tizedik sikeres támadás vagy védés eseténél) pedig teljesen 

használhatatlanná válik. 

• Egy tárgy sérülésének mértéke a KM ítélőképességére van 

bízva. 

Célzó fegyverek: egy átlagos, kilőtt nyílvessző sebessége 60 láb / 

szegmens. Ez azt jelenti, hogy egy „megállított időben” mozgó JK képes 

lehet lefutni azt (de egy lassabb, vagy teljes menetfelszerelésben lévő 

karakter már nem!). Ha a gyorsított karakter tisztában van vele, hogy egy 

ilyen lövedék tart felé, könnyedén félreállhat előle. Ám ha nem tud az 

érkezéséről és az eltalálja, akkor az Elszenvedett sérülés szorzó miatt 

borzalmas sérüléseket szenvedhet. 

Dobófegyverek: egy átlagos, elhajított dobófegyver sebessége 10-

15 láb / szegmens. Ez azt jelenti, hogy egy „megállított időben” mozgó JK 

könnyedén képes lefutni azt, kitérni előlük, az ügyesebbek el is kaphatják. 

Minden másban a Célzó fegyvereknél leírtak a mérvadóak. 
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Ütközések, esések, botlások: Az elszenvedett sérülés szorzó miatt 

ezek a behatások a megszokottnál sokkalta nagyobb veszélyt jelentenek a 

gyorsított karakterekre. 

Pszi és varázslás 

A hatás alanyának szabályát kell itt is alapul venni minden 

hatóidőhöz: egy méreg, egy betegség vagy egy varázslat hatóidejét mindig 

az alanyának sebessége határozza meg. A területre ható varázslatok 

hatóideje „normál” időben számolandó. 

Példa: Hatodik érzék pszi diszciplína 

A hatás alanya a JK maga, így a JK számára 60 körig, a külvilág 

számára 6 körig tart. 

Példa: Telekinézis pszi diszciplína 

A hatás alanya egy tárgy, így a JK számára 10 körig, a külvilág 

számára 1 körig tart. A tárgy „normál” időben fog mozogni. 

Példa: Telepátia pszi diszciplína 

Használható a diszciplína, azonban rendkívül lassú lesz a „belső 

időben” mozgó JK-k számára. Ne felejtsük el, hogy a meditáció ideje 3 

kör, azaz számukra valós időben 3 szegmens, de ha válaszolni akar egy 

NJK, akkor az valós időben 3, a JK-k idejében 30 kör. 

Példa: Belső idő slan diszciplína 

Használható. A hatása alatt álló JK gyakorlatilag a valós időhöz 

képest 100-szoros gyorsasággal mozog és cselekszik. Attól még Kyel 

rituáléjának hatása és szabályai ugyanúgy kötik! 

Példa: Fanatizálás papi varázslat 

10. szintű pap esetén a felgyorsított JK-ra 30 körig (ami a külvilág 

számára 3 kör!), nem felgyorsított személyekre 30 körig tart. Azaz ebben 

az esetben a JK-ra való hatása – kívülről tekintve – hamarabb megszűnik. 

Példa: Parancs papi varázslat 

Az áldozat NJK nem fogja érteni a JK pap szavait, mert az 

számára érthetetlenül gyorsan, torzul hangzik – így a varázslat hatástalan. 

Más a helyzet, ha a JK pap önkéntes belassulás szabályát alkalmazza, 

megfelelő sebességre lassulva működhet. 

Példa: Tűzfal mozaikmágia varázslat 

A hatás alanya egy terület, így a JK-k számára 60 körig, a 

külvilág számára 6 körig tart. 

Példa: Szeretet/gyűlölet mozaikmágia varázslat 

A hatás alanya egy NJK, így a JK-k számára 60 körig, az NJK 

számára 6 körig tart. 

Példa: Akaratátvitel mozaikmágia varázslat 

Lásd: Telepátia példáját. 
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Nevesített NJK-k 

Pyarron oldalán 

Evianna Rhuden  11. tsz. Dreina-pap a Papi Szék vezetője 196. old. 

Tiras Mirous   14. tsz. Darton-pap Darton főpapja  196. old. 

Uthryos Asta   6. tsz. Della-pap Della „főpapja”  198. old. 

Sorquas Devastor
(
*

)
 12./21. tsz. harcos/Uwel-pl. Uwel kegyeltje  199. old. 

A Vájottszemű   5. tsz. Arel-pap Arel helyi „főpapja” 200. old. 

Tafne Dariana   15. tsz. varázsló a Fehér Páholy tagja 201. old. 

Ordaric Lykargon, a Vak Próféta* Kyel kegyeltje  203. old. 

Selmo atya, az Első Próféta, a Tiszta Testvér* a pyarroni vallásalapító 203. old. 

Elorand, az Aranykör lovagrend nagymestere* Krad kegyeltje  204. old. 

Ute Betan „halott”  Adron kegyeltje  204. old. 

Kitris Liare halott Ellana főpapnője 204. old. 

Sashaindi és Beitah Hurrina halott dzsad követek  204. old. 

Iszadunibi Zerib  0. tsz. Galradzsa-pap a dzsad követek kísérője 205. old. 

Krán oldalán 

Ucchk'sniorr, a Legyőzhetetlen kráni ősaquir az Idő Ura 206. old.

kthac Arqun Garthakka, a Rettentő* a kráni légió tersiusa 207. old.

*olyan történelmi szereplő, mellyel a csapat nem konfrontálódhat, vagy ha mégis megteszi, akkor minden

valószínűség szerint alulmarad.

Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2017-galeria.pdf 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2017-galeria.pdf
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Jellemzés: A Papi Szék vezetője, a Hűséges, a Legfőbb 

Döntőbíró – számos rangját csak nemrég, néhány hete „örökölte” Dreina 

kegyeltjétől, a messzi földön híres Gaude Nery’de diplomata asszonytól, 

aki az ostrom során vesztette életét. 

Kinézet: Bár közelít a hatvanadik életévéhez, két évtizedet 

könnyedén letagadhat korából – pedig őt nem támogatják örök élettel az 

istenek. Középkorú asszony, hosszú, aranybarna hajjal. Általában hosszú, 

egész testet fedő szertartásköpönyeget visel, a hétköznapokban is. 

Jellem: (rend) Rend, rend és rend. Evianna még nem teljesen nőtt 

fel új feladatához, főleg egy ilyen válsághelyzet közepén. Nem nagyon 

hibázik, helyzetkezelő képessége nem rossz a felelősséghez képest, de 

olykor túl sokáig hezitál egy-egy döntésen. 

Motiváció: A jelenlegi helyzetben csak egy: Dreina és Pyarron 

mindenek felett! 

„Anyagi haladás, tiszta szellemi fejlődés, igaz hit…” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 102  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 99*  Pp: 50  Alap - 14 60/1 117 - 

Ügyesség 11        Hárítótőr** 1 30 84 156 k6+4 

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 15  TME 5 5        

Intelligencia 15  Statikus 50 50        

Akaraterő 15  Dinamikus 25 25        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 80 80        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Pénzügyek/birtokigazgatás Mf Legendaismeret Mf  pyarroni Mf 

Politika/diplomácia Mf Erkölcs Mf  aszisz 5  

Emberismeret Mf Térképészet Mf  erv 5 

Kultúra (pyarroni) Mf Heraldika Mf  dzsad 3 

Etikett Mf Értékbecslés Mf  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Szent szimbólumát vaskos aranyláncon hordja, jól láthatóan, ami egy bal tenyéren lévő mindent látó női 

szem. Gyógyital: 90 Mp, biztosan halálos betegség gyógyítására. Istenek itala: +4 intelligencia, 60 perc hatóidő. 

Bátorság itala: Ké +3, Té +10, Vé -10, Sebzés +1, 60 perc hatóidő. Sebezhetetlenség itala: 10 SFÉ, 1 óra hatóidő. 

Szellemi frissesség itala. Igazság amulettje [ETK 390. o.] **Rúnázott hárítótőr (153 Mp). Sárkánybot [ETK 391.o.], 

még 14 alkalommal használható. 

Felszerelés: *Élet és halál szférák; valamint Jellemérzékelés 30E varázslatot tudja mana befektetés nélkül. Igaz szó 

dupla hatékonysággal [Papok paplovagok I. 69. o.]. Mióta a papi szék vezetője lett Dreina folyamatos Hatodik 

érzékkel áldotta meg, amit a cselekedeteire és veszély észlelésére is használhat. 

Jellemzés: Rendkívül korán, tizenkét évesen kezdte Darton 

szolgálatát, több szövetségbeli államban is szolgált. Pyarronban másfél 

évtizede él, valamint vezeti az egyházat. Bár alig múlt 50 éves, misztikus 

és félelemkeltő kinézete miatt a városi pletykák szerint több száz éves, ha 

még nem halott. A pletykákat nem tagadja, sőt rá is játszik – élvezi a 

játékot. 

Evianna Rhuden 
11. tsz. Dreina-pap 
58 éves, ember, nő 

rend 

a Papi Szék vezetője 

Tiras Mirous 
14. tsz. Darton-pap 

52 éves, ember, férfi 
rend-halál 

edorli 

Darton főpapja 
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A túlvilág lényeit bővített körben tanulmányozza: a holtak világán 

túl a démonok és más síkok lényei is érdeklődési körébe tartoznak. 

Kinézet: A túlvilági, misztikus, halált idéző kinézete szándékos, 

de semmilyen szakrális jelentősége nincsen számára, csupán élvezi a 

polgárpukkasztást, a közemberek ijesztgetését. Saját honában leveszi a 

csuklyát, és közönséges polgári zekét visel. 

A varjat (Raen névre hallgat) egy temetőből édesgette magához, 

és szelídítette meg, hosszú hónapok türelmével. 

Jellem: (rend-halál) Világnézete nyitott, olvasottsága – korához 

képest – még a papok között is kiemelkedő. Darton hitét és a holtak 

világát illetően azonban konzervatív és vaskalapos. Al Maremet egy 

ripacsnak tartja, a Hallgatag Úr egyik sötét viccének, mellyel Darton 

próbára teszi igazi egyházi papjainak türelmét és elhivatottságát. 

Motiváció: A jelenlegi helyzetben csak egy: Darton és Pyarron 

mindenek felett! 

„Csak Ön után, kedves barátom!” – és egy sír vagy a temető 

irányába mutat. 

Erő 13  Ép: 11  Fp: 129  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: 126  Pp: 65  Alap - 20 80/5 130 - 

Ügyesség 15        Szablya* 1 35 115 167 k6+6 

Egészség 15  Ellenállás A M  Dobótőr 2 30 91 132 k6** 

Szépség 13  TME 6 6  Kétkezes cs.b. 1/2 20 88 136 2k6+6 

Intelligencia 18  Statikus 65 65  Raennel  +30 +30 +30  

Akaraterő 16  Dinamikus 4 1        

Asztrál 16  Egyéb (+Raen) 10 30        

Érzékelés 15  Teljes 85 102  * rúnázott      

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Balzsamozás Mf Démonológia Mf  közös 5 

Mágiaismeret (Nekrom.) Mf Lélektan Mf  erv 2 

Vallásismeret Mf Méregkeverés/semleges. Mf    

Idomítás Af Hátbaszúrás Af    

Történelemismeret Af Éneklés/zenélés Af    

Legendaismeret Af Kocsihajtás Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Tudatvédő amulett: +20 MME, Rúnázott szablya: 153 Mp. Abbitacél kétkezes csatabárd, markolatában 

120 karátos obszidián, ami védelmet ad túlvilági teremtményektől (-120 Té, -120 E varázslatukra, [ETK 398. o.]). 

Istenek itala: Állóképesség +4, végszükség esetére, ha nem bírná már a sok temetést. Szellemi frissesség itala: 2 db. 

Bőr védőköpeny (SFÉ: 5; MGT: 0) 153 Mp. **Halálhírnökök: 6 db mágikus dobótőr, óarany markolattal, sebzésnél 

5 és 6 dobás esetén újabb dobás következik és a dobások összeadódnak, egészen addig kell dobni, amíg ötös és hatos 

a dobás eredménye. 20 karátos alexandrit gyűrű, ami a démonokat észleli 20 méteres zónán belül, 20 E-vel [ETK 

397.o.]. Ásó. 20 adag túlsó világ dühe 8. szintű étel- és italméreg vagy 6. szintű fegyver méreg. Hatóidő k3 kör, hatás 

bénultság/halál, időtartam 1 nap vagy végleges [Papok, paplovagok I. 86. o.] Darton papnak esetleg hívőnek adhat a 

főpap belőle a történet során. Saját fegyvereire is kenhet természetesen. 

Megjegyzés: A varjún (Raen) isteni áldás van, Dartonnak köszönhetően, 15 méter sugarú körben. Folyamatos a hatás 

az ostrom alatt (Pyarron bukásával megszűnik, vagy ha a varjú meghal). Darton hívőkre van csak pozitív hatással, 

így a főpapra és Raenre is. Hatótávon belül azokra van negatív hatással, akik Darton híveire támadnak. [ETK 177. o.] 

Raen a varjú: Ké: 42 Té: 50 Vé: 110 ÉP: 1 Fp:5 AME:10 MME: 10 Sebesség: 160 (L) 
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Jellemzés: Valójában nem főpap, sem ő maga, sem Della mára 

már nem igazán létező egyháza nem tartja annak. A Papi Szék azonban 

annak tekinti, és – jobb híján – őt választotta be tagjai közé, hogy valaki a 

Fátylas Úrnőt is képviselje. 

Napi rendszerességgel fogyasztja Della Vérét (bódítószer, vörös 

por füstjét lélegzik be), melynek eredményeként szinte folyamatosan 

enyhe önkívületi, bódult állapotban van. 

Pyarron ostroma, saját életének veszélyben forgása hidegen 

hagyja, ő az egész eseményben csak a művészettörténeti és alkotási 

lehetőséget látja. Freskóira nagy hatással volt Garamo Varoni mukássága. 

Tájképei Torodegai Gombót idézik, de jelenlegi művét „A Szent Város 

ostroma” című festményét Szuríhum hősábrázoló stílusában festi. 

Kinézet: Egyszerű fehér, de piszkos, gyűrött, mosatlan ruházatot 

visel. Haja mindig összevissza áll, láthatóan egyáltalán nem törődik a 

kinézetével – hiszen az önápolás és a divat csak a művészetektől veszi el 

az időt! Így mellkasán kontrasztosan hat a tenyérnyi, arany korong filigrán 

vésettel. A szent szimbólumon két egymást keresztező fénykéve látható. 

Jellem: (káosz-élet) Őrült művész, akárcsak a legtöbb Della-pap. 

Személyisége, cselekedetei a józan ember számára kiismerhetetlenek, 

leszámítva a művészetek iránti lelkesedését és elhivatottságát. 

Motiváció: Művészetek és Della mindenekfelett! Még az élet, 

vagy Pyarron felett is. 

„Ez nem illik bele a képbe!” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 63  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 36  Pp: 29  Alap - 22 39/8 96 - 

Ügyesség 18        Jégcsákány* 1 34 120 114 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M  Kis pajzs    +76**  

Szépség 16  TME 3 6        

Intelligencia 14  Statikus 29 29        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 13  Egyéb - 20        

Érzékelés 14  Teljes 32 55        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (jégcsák.) Mf Rajzolás Mf  közös 5 

Legendaismeret Mf Festészet Mf  erv 4 

Értékbecslés Mf Művészettörténet Mf  niarei 3 

Történelemismeret Af Szobrászat Af    

Pajzshasználat Af Irodalom Af    

Lélektan Af Építészet Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Tudatvédő amulett: +20 MME. *Hematit drágakővel (és benne mágiával) felruházott jégcsákány: 120 E, 

azaz +60 Té. **Turmalin ékkővel „díszített” kispajzs: 112 karátos, +56 Vé. Szent szimbólum tenyérnyi, arany 

korong, filigrán vésettel. Mágikus műveit az ő kezében mágikus ecsettel festi, ami tarpanszőr ecsetfejből és erioni 

fakóligeti fanyélből áll. 15 adag Della vére: alkotáshoz használja főleg, de ha szükséges, felhasználja egy 7+k6 órás 

jövőbe látáshoz is. [Papok, Paplovagok I. 61.o.] 

Uthryos Asta 
6. tsz. Della-pap 

32 éves, ember, férfi 
káosz-élet 
enysmoni 

Della „főpapja” 
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„A Szent Város ostroma” című festménynek, Uthryos főművének kimenekítése Pyarronból felkerülhet plusz 

tételként a listára KM-i döntés alapján. Érdekes szerepjáték lehetőség adódhat abból, amikor Della angyalai is 

megérkeznek ugyanezzel a feladattal. [Papok, Paplovagok I. 61.o.] 

Megjegyzések: Della papjai a lélek szférát uralják. Jövőbelátás képessége k6+5 óra. [Papok, Paplovagok I. 59.o.] 

Jellemzés: Uwel harmadik kegyeltje. A köznép több néven is 

ismeri: Fegyverek szétzúzója, Kovácsok réme, Bosszúpöröly. Azt a 

nézetet vallja, hogy az ellenfelet nem elég megölni, előbb meg kell törni, 

porig alázni. Uwelnek tett fogadalmát, miszerint mielőtt megölné 

ellenfelét, előbb eltöri annak fegyvereit, mindig megtartotta. Esetenként 

kétkezes pallost, gyakrabban baljában felesen fogazott tőrt, jobbjában 

pedig harci baltát, a hírhedt Szomjazó nevű ereklyét forgatta, amely 

kombinációval minden fegyvert el tudott törni. Legalább száz, 

törhetetlennek vélt dzsenn szablyát tört el; a dzsenneket az emberiség 

legnagyobb ellenségének tekintette. Legnehezebb dolga azonban egy 

khállal volt, akinek miután tönkretette fegyvereit, kezét, lábát és fogait is 

törnie kellett, csak utána ütötte agyon. „Fegyver volt az is mind” – 

jelentette ki később mogorván. [PPL1, 124/1/1; ÚT, 97/1/4] 

Kinézet: Két láb magas, medve alkatú és erejű lovag. Vértje és 

fegyverei mindig makulátlanul tiszták, karbantartásukkal közel 

ugyanannyi időt tölt, mint forgatásukkal. 

Vértje fényes fekete, arany futtatásokkal – jelenlétének még 

felhős időben is fényességet és erőt kölcsönöz. Több fegyvert hord 

magánál: egy hatalmas pallost, a Szomjazó nevű egykezes csatabárd-

ereklyét, és egy fogazott hárítótőrt. Nyakában lóg a Bosszúfejsze medál, 

Uwel ősi ereklyéje, egy gyermekököl méretű, lunírból kovácsolt medál, 

közepén fekete kövecskével.  

Jellem: (rend-halál) Mindig istene szavára hallgat és 

engedelmeskedik neki: követi Uwel kijelölt útját, hozzon az bármit is. Az 

egyszerű megoldások híve. Pyarroni mércével mérve bűntettet soha nem 

követett el. Megveti a pompát és a fényűzést (páncélja isteni rendeltetés 

szerint aranyozott), minden nap olvas és harci gyakorlatokat végez, ha 

nincs küldetésben. Fegyvereire családként tekint. Nem élvezi a 

vérengzést, ám a gonosszal elbánik könyörtelenül. Védi a gyengéket az 

igaztalanok ellenében mindig, minden időben. 

Erő 20  Ép: 18  Fp: 254  Harcértékek 

Állóképesség 18        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 18  Mp: 126  Pp: 92  Alap - 35 137/8 175 +4 

Ügyesség 18        Ököl 2 45 141 176 k6+6 

Egészség 20  Ellenállás A M  Pallos 1 60 173 195 3k6+12 

Szépség 14  TME 8 8  Szomjazó* 2 65 179 204 k10+30 

Intelligencia 17  Statikus 92 92  Hárítótőr 2 68 171 +37 k6+8 

Akaraterő 18  Dinamikus - -  Szomjazó + Hárítótőr    

Asztrál 18  Egyéb* 100 100  Ismétlőcsel 2 68 213 212 k10+30 

Érzékelés 18  Teljes 200 200  Védő taktika 2 68 179 241 k10+30 

   

  

Sorquas Devastor 
12./21. tsz. 

harcos/Uwel-pl. 
1222 éves, ember, férfi 

rend-halál 

Uwel kegyeltje 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (pallos) Mf Nehézvértviselet Mf  pyarroni 5 

Fegyverhasználat (egyk.csb) Mf Ökölharc Mf  erv 5  

Fegyverhasználat (hárítótőr) Mf Fegyvertörés Mf    

Kétkezes harc Mf Kínokozás Mf  dzsad*** 5 

Hadvezetés Mf Sebgyógyítás Mf  Ősi nyelv(dzsenn)*** Af 

Írás/olvasás Mf Emberismeret Mf  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Bosszúfejsze medál: Ego 70 (ám csak uwelita viselheti, más hordozót nem fogad el.) A pyarroni Kilenc 

Kinyilatkoztatás című könyv. Három fegyvere mágikusnak számít, ha ő forgatja: pallos, csatabárd (Szomjazó), 

fogazott hárítótőr. Harmadik kegyeltként három szent fegyvere van, mind a három harcértékében benne van a Ké 

+20, Té +20, Vé +8, Sebzés +4. Ha kézbe veszi Szomjazót, azon +20 sebzésű fagypenge varázs lép működésbe. 

Az egykezes csatabárd-ereklye további tulajdonságai: 

 Forgatója érti a dzsad és dzsenn nyelvet, de nem beszéli.*** 

 100 méteren belül az 1E vagy 2E láthatatlanságot pontosan felfedi Devastor számára. 

 5 méteren belül detektál minden mágikus és nem mágikus mérget, akár Banarát is. 

 Kézben tartva az aktuális bosszú célszemélyét, az útmutatás varázslathoz hasonlóan jelzi. 

 A vért mindig beissza így sohasem véres. 

 15 SFÉ elemi erő aurát biztosít, amíg kézben tartják. 

 10 Od pontig nyújt védelmet hatalomszavak ellen. Óránként 1 Op töltődik vissza. 

 Alakváltóhoz hozzáérve eredeti formájába visszaváltoztatja azt. 

 Még 4 képessége van a csatabárdnak, ezeket a KM szabadon alkothatja meg. 

Vértje fényes fekete, arany futtatásokkal. Teljes vértezet (SFÉ: 6; MGT: -8). 

Megjegyzés: *Uwel még egyszer annyit ad kegyeltje pszi védelemhez, mint amennyi annak teljes asztrál vagy 

mentál védelme lenne. 

Mielőtt megölné ellenfelét, előbb eltöri annak fegyvereit! Élet és halál szférát tudja használni. Paplovagsága ellenére 

a nagyarkánum litániáit és rituáléit is képes használni, mivel kegyelt. 

Motiváció: Igazságos bosszú. Uwel megmutatta neki a jövőt: 

össze kell csapnia a kráni légió hadurával az ostrom során. A párbajra 

készül, melyet önnön magának való fájdalomokozással (Uwel nem csak a 

bosszú, hanem a fájdalom istene is), napokon át tartó virrasztással és 

küzdelemmel tölt. 3 napja nem evett, nem ivott és nem pihent. 

Rendületlenül áll a fal résében, és nem engedi át az ellent. 

„A bosszút szemtől szemben kell beteljesíteni!” 

Jellemzés: Nem hivatalos tagja a Papi Széknek. Mogorva Chei 

jelenlétének hiányában a Papi Szék felkérte a várost védő Arel-papokat, 

hogy jelöljenek ki maguk közül valakit, aki ideiglenesen képviseli a 

Sólyomasszonyt a Szentszékben. Hogy sorsot húztak-e maguk között, vagy 

okkal választották ezt a magát meg nem nevező, magának való vándor 

papot, csak az areliták tudják, de végülis a Vájottszeműre esett a választás. 

Állítása szerint túl kicsi ember ő a politikához, a harc az ő 

feladata, és csak kényszerből, a lehető legpasszívabban látja el a Papi 

Szék felé irányuló kötelezettségét. Yllinorban született. Az országutak 

vándora. De Arel most pyarroni szigetére, az Istenek kertjébe vezérelte. 

Aztán pedig a Gömbszentélybe. További múltját és történetét a KM találja 

ki. (Ennek a koncepciója, hogy ő egy Joker karakter, akit a KM szabadon 

igazít a JK csapat hátteréhez, hogy legyen valaki, akihez a JK-k 

személyesen kapcsolódnak, így segítséget vagy extra nehézséget okozva, 

de mindenképp a játék hangulatát emelve.) 

A Vájottszemű 
5. tsz. Arel-pap 

31 éves, ember, férfi 
élet-káosz 

yllinori 

Arel helyi „főpapja” 
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Kinézet: Egy harminc év körüli, Arel-paphoz képest, rendkívül 

ápolt férfi. Láthatóan túl fiatal ahhoz, hogy főpap legyen, arcvonásain 

azonban látszik, hogy sok szörnyű esemény állhat a múltjában. 

Mosolyogni még társai sem látták soha – ebben Mogorva Cheire hasonlít. 

Jobb szeme világát állítólag egy sólyom vette el fiatalkorában – akkor tért 

meg, és azóta követi Arel hitét. A sólyomcsőr irányzat tagja. Sodronyingét 

hittársai adták neki, mikor kiválasztottak a képviseletükre. Szent jelképét 

karjára csavarva hordja. 

Jellem: (élet-káosz) Az élet védelme fontos számára, de inkább 

az állatoké, mint az embereké. A gyerekek talán kivételt képeznek, őket 

nagyon szereti. Utálja a mélabút, a közönyt és a betegségeket. 

Öntörvényű, de mások életét nem kockáztatja. Jóindulatú ember, de e 

mellett nyakas és kiszámíthatatlan. Szeret sokat sétálni. Ha gondolkodnia 

kell, elmegy sétálni az erdőbe, vagy fel-alá járkál a szobájában. 

Motiváció: KM találja ki. 

„Nincs rosszabb vihar, mint a szélcsend; nincs veszélyesebb 

ellenség, mint ha nincs ellenségünk!” 

Erő 16  Ép: 14  Fp: 61  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: 45  Pp: 24  Alap - 23 60/31 100 - 

Ügyesség 16        Hosszú íj** 2 32 52 110 2k6 

Egészség 18  Ellenállás A M  Szablya 1 30 75 117 k6+2 

Szépség 11  TME 6 10  Szigony 1 27 75 110 k10+1 

Intelligencia 14  Statikus 24 24        

Akaraterő 20  Dinamikus 12 12        

Asztrál 16  Egyéb 10 10  Óvó fegyver 1 30 75 145 - 

Érzékelés 18  Teljes 52 56  Káoszkard 1 48 85 80 k10+2 

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (hossz. íj) Mf Vadászat Mf  közös 5 

Kétkezesharc Mf Erdőjárás Mf  ilanori 5  

Időjóslás Mf Solymászat Mf  elf 3 

Kocsmai verekedés Af Nyomolvasás Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Szent jelképe egy sólyomhold.*Egy vörös-fekete dupla tokban, az egyensúly kardjai (mágikusak). Óvó 

fegyver szablya harcértékei: Ké:7, Té:15, Vé:45, *MME: +10, *AME: +10 ME: +5 [ETK 162. o.]. Káoszkard 

harcértékei: Ké:25, Té:25, Vé: -20, Sebzés: k10+2 [ETK 160. o.]. Ezek a kardok nem tűnnek el. A káoszkard 

elengedéséhez 10 E mentál támadásra kell dobni. **Hosszú íja egy tűzíj. 2 üveg tenger lehellete (zamatos caedoni 

ital). 2 áldott szablya, 1 áldott szigony. Szerencse amulett [ETK 389. o.]. Mithrill sodronying (SFÉ: 5; MGT: 0). 

Megjegyzés: Természet és lélek szférákat uralja. Óvó fegyverrel védekező harcot folytatva 185 a védelme az Arel-

papnak! Arel kifejezetten figyel a Vájottszeműre: 15%-ban segíti meg őt alapból, 20% eséllyel, ha nyílt terepen éri a 

veszély, és 25%, ha viharban vagy éjjel, holdfénynél. 

Jellemzés: Korát tagadó, de valószínűsíthetően legalább 150 éves 

nő, aki körülbelül 25 esztendősnek néz ki. Valaha egy kövér, rondácska 

lány testében látta meg a napvilágot Beorban, akit rendkívüli elmével 

áldottak meg az istenek. Abban a szerencsében részesült, hogy Lar-

Dorban tanulhatott, majd évtizedekkel később a Fehér Páholy a tagjai 

közé fogadta. 

Tafne Dariana 
15. tsz. varázsló 

150 éves, ember, nő 
rend 

pyarroni 
a Fehér Páholy tagja, 

Sonor helyettese 
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Egész életében akadémikus tanulmányokat folytatott. A pyarroni 

egyetemeken olykor előadásokat is tart, de hírhedten szigorú (és rossz) 

oktató. Igazi barátai a könyvek és kísérletek, az emberekkel nem jön ki 

sehogy. Ironikus módon azóta még jobban utálja az embereket, amióta 

megváltoztatta saját testét – az emberek hozzáállása is változott irányába 

ezáltal, de nem úgy, ahogy ő elképzelte. 

Jelenleg – szerinte csak jobb híján – ő tölti be Sonor helyét a Papi 

Székben.  

Kinézet: Gyönyörű, fiatal nő testében él. Eredeti alakja és 

kinézete már rég a múlté – érzelmi komplexusa miatt azonnal átalakította 

az utált testét, amint elég varázshatalma lett hozzá. Érdekes módon gyűrűt 

csak bal kezén hord. 

Jellem: (rend) Lelkiismeretes, kitartó, rendszerető. Magának sem 

meri bevallani Sonor iránti érzelmeit. Hivatástudata nagyon erős, valamint 

Pyarron iránti hűsége is megingathatatlan. Nem túl emberszerető. A Sonor 

körül olykor feltűnő kalandozó hölgyeket kifejezetten utálja. Kicsit 

sértődékeny. Az igazi építést és harmóniát munka közben, a kísérletei 

által éli meg. 

Motiváció: Sonor azon kevesek közé tartozik, akikre rendkívül 

felnéz – talán titokban szerelmes is belé. Nem tartja magát méltónak 

Sonor helyettesítésére, így passzívan ellenáll eme kötelezettségének. 

„Ha az egész világ gyűlöl és rosszat hisz rólad, de a 

lelkiismereted tiszta, sohasem leszel egyedül.” 

Erő 10  Ép: 5  Fp: 98  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: 150  Pp: 99  Alap - 17 43/7 98 - 

Ügyesség 13        Hárítótőr 2 38 77 147 k6+4 

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 16  TME 4 6        

Intelligencia 18  Statikus 99 99        

Akaraterő 16  Dinamikus 7 5        

Asztrál 14  Egyéb 20 20        

Érzékelés 12  Teljes 130 130        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (hár.tőr) Mf Történelemismeret Mf  közös 5 

Alkímia Mf Rúnamágia Mf  erv 5  

Legendaismeret Mf Drágakőmágia Mf  dzsad 5 

Antissjárás Af Élettan Af  shadoni (gorviki) 2(1) 

Mágiaismeret (pap) Af Démonológia Af  Pszi használat Kyr 

Felszerelés: Peridot ékköves gyűrű: +20 AME. Szerpentin ékköves gyűrű: +20 MME. Rúnázott hárítótőr: 153 Mp. 

Gyógyital: 4 Ép. Varázslóbot: 15 E-vel csökkenti a zónáján belül azokat a varázslatokat, amibe a varázslónő nem 

egyezett bele. A magiszter asszony botja a hatalom szava litániához hasonló varázst tud létrehozni a zónáján belül.  
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Ezen felül 80 E elemi erő aurát is biztosíthat, ami ilyenkor 80 SFÉ-t biztosít számára, amíg a botot fogja. Továbbá 75 

Mp-t tud tárolni benne, melynek kinyerési ideje 1 kör. Átváltoztatás botja fehér egérré változtat, 1 órás hatóidővel, 

maximum egy 100 kg-os élőlényt. (12 alkalommal használható még.) Jáde ékköves gyűrű: +2 méregellenállás. A 

második jáde gyűrűvel a mérgeket észleli (20 E, detekció). 

Megjegyzés: Asztrál és mentál membránnal is rendelkezik. Diákjai rettegik az Átváltoztatás botját, pedig jellemzően 

csak állatokra használja kísérleteinél. 

Jellemzés: Ordaric Lykargon több ezer éves, ott volt Selmo 

testvér mellett Pyarron alapkövének letételénél. 

Fizikai szemére már egy évezrede vak, belső szemével és 

érzékeivel viszont mindenkinél jobban látja a valóságot. Állítólag kivétel 

nélkül megérzi, ha hazugság hangzik el a környezetében, és Selmohoz 

hasonlóan a jövő igazságába is belelát. 

Kinézet: Hosszú, ősz haja ápolatlan, de a pletykák szerint száz 

évente egyszer kopaszra borotválja magát. Szemei ködfehérek, mégis 

mindig beszélgetőpartnere szemébe néz. Ruházata egyszerű, mint egy 

közönséges, frissen felavatott csuhásé. Puritán szerzetesi életmódja 

meglátszik viselt ruháin és tárgyain. Semmilyen értéket és fegyvert nem 

hord. Mivel szent szimbólumát takarja dús fehér szakálla, aki nem ismeri, 

könnyen összekeveri egy remetével vagy utazó zarándokkal. 

Az elmúlt hónapokban egy varjú költözött a vállára, melyről ő 

látszólag tudomást sem vesz – a pletykák szerint ő már hónapokkal ezelőtt 

elkezdett Dartonnal egyezkedni a dúlás során eleső emberek fogadásáról. 

Jellem: (rend) Gondolkodása a hétköznapi halandók számára 

kiismerhetetlen. Az biztos, hogy a vagyon és a világi értékek iránt 

semmilyen érdeklődést nem mutat. 

Motiváció: Felelősséggel gondoskodni a Pyarron jelentette eszme 

jövőjéről. 

„Rátok a szebbik orcájával mosolygott az én Uram.” 

Jellemzés: Godoni kóborlovag, majd a pyarroni panteon 

prófétája, Pyarron alapítója. Egyidős a vallással és Pyarronnal. A 

közemberek a hétköznapokban sohasem, legfeljebb életük során egyszer 

látják, így igazi legendaként él bennük. 

Ideje java részét a Gömbszentélyben, meditatív imádkozással 

(értsd: személyes konzultációval) tölti. A Gömbszentély Selmo által 

használt része mindig tökéletes nyugalmat árasztó természeti formákat 

vesz fel: leggyakrabban csendes tavacskát vízeséssel. 

Kinézet: Az istenek örök fiatalságot adtak számára, így bár közel 

4000 éves, mégis fiatal-középkorúnak néz ki. 

Jellem: (rend) Gondolkodása kiismerhetetlen. Mindig, minden 

körülmények között nyugodt, még a Szent Város pusztulásakor is – 

mintha mindent előre tudott és elfogadott volna. 

Motiváció: Megélni az eleve elrendeltetett sorsát. 

„A szolgálatom a végéhez közeledik.” 

  

Ordaric Lykargon, 
a Vak Próféta 

több ezer éves, ember, 
férfi 
rend 

Kyel kegyeltje 

Selmo atya,  
az Első Próféta,  
a Tiszta Testvér 

több ezer éves, ember, 
férfi 
rend 

a pyarroni vallásalapító 
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Jellemzés: Elorand igazi élő legenda, nem csak kora, hanem 

számos hőstette miatt is. A legtöbb Pyarron történelmi kódexeiben 

szereplő háborúban személyesen harcolt. Selmoval egyidősnek tekinthető, 

ő tette le a Fellegvár alapkövét Pyarron alapításakor. [PPL I, 88. o.] A 

köznép halhatatlannak és legyőzhetetlen harcosnak tartja. 

Selmoval ellentétben ő testesíti meg a közemberek számára is 

látható és kézzelfogható hőst. A hétköznapokban a város utcáin 

találkozhat vele az ember, a szerencsésebb lovagok személyesen is 

tanulhatnak tőle a Fellegvárban. 

Kinézet: 1,9 láb magas, daliás, ránézésre ötvenes éveiben járó 

férfi. Járása, tartása erőt és mérhetetlen harcedzettséget sugároz. Csak 

lovagkardot és pajzsot hord, de a pletykák szerint minden létező fegyver 

forgatásához ért. 

Jellem: (rend) Igazi hadvezér, akit nem rangja, hanem tudása és 

személyisége miatt követnek – akár a halálba is – Pyarron katonái. 

Mérhetetlen harctéri tapasztalatai mellett igazi tudós is: Krad 

kegyeltjeként évezredeken át gyűjtötte a tudást. 

Motiváció: Példaként szeretne szolgálni a Pyarron jelentette 

eszmeiség demonstrálásában. Aktuális célja megvédeni a Szent Várost és 

annak lakóit. 

„Tettrekész kar és töretlen hit. Ennél többet sosem kértünk 

senkitől!” 

Jellemzés: Adron legendás mágikus hatalommal rendelkező 

ynevi helytartója. A modul ideje alatt egy kráni mágusok által felállított, 

síkok közötti börtönben raboskodik, így a JK-k nem találkozhatnak vele. 

Ute Betan mentáltestének egy darabja (játéktechnikailag a pszeudó 

diszciplínához hasonló) azonban még itt van Yneven. Híres ereklyéje a 

Fény Botja, melyet tiszta manából és fényből gyúrtak. Birtokában állítólag 

kifogyhatatlan varázshatalma van. [PPL 1, 25. o.] 

Kinézet: Anyagtalanná vált, szellemtestű entitás.  

Jellem: (rend-élet) Egy kifinomult, minden érzelemtől és önzéstől 

mentes elme. 

Motiváció: Mivel képes arra, hogy minden körülmények közt az 

optimális döntést válassza, most is azon ténykedik, hogy végső pusztulása 

előtt minél több segítséget nyújtson hittársai küzdelmében.  

„A tudás szent, minden formáját óvni és védeni kell!” 

Jellemzés: A modul ideje alatt már egy napja halott. Az előző 

napon vesztette életét a falakon, a város védőinek gyógyítása közben. 

Teste a Lótuszligetben, Ellana főtemplomában pihen. 

Kinézet: Holtában is természetes szépséggel ragyogó, fiatal nő. 

Jellem: - 

Motiváció: - 

„Szolgáld és tiszteld az élet minden formáját!” 

Jellemzés: A modul ideje alatt már napok óta halottak. Fiú és 

lány testvérpár, Galradzsa felkent papjai. Sonor kérésére az imámok 

nagytanácsa elküldte Taba el Ibarából az Éjszaka Fényessége nevű 

ereklyét; az ereklye kíséretéül szolgált a testvérpár. 

Pyarronhoz és a dúláshoz nem sok közük volt, bár szimpatizáltak 

az államszövetséggel, biztosan ott hagyták volna a várost, ha időben   

Elorand, az 
Aranykör 
lovagrend 

nagymestere 
több ezer éves, ember, 

férfi 
rend 

Krad kegyeltje 

Ute Betan 
„halott” 

több száz éves, ember, 
férfi 

rend-élet 

Adron kegyeltje 

Kitris Liare 
halott 

több száz éves, ember, 
nő 

Ellana főpapnője 

Sashaindi és Beitah 
Hurrina 
halottak 

40 éves, ember,  
férfi és nő 

dzsad követek 
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megtehették volna. Szerencsétlenségükre itt ragadtak az ostrom alatt, így 

legjobb tudásuk szerint próbálták meg védelmezni és elrejteni az ereklyét. 

Kinézet: Negyven éves, egymásra felismerhetően hasonlító 

testvérpár, jellegzetes dzsad vonásokkal és ruházattal. 

Jellem: - 

Motiváció: - 

„Az ember itt viharban kevergő homokszem csupán.” 

Jellemzés: A Hurrina testvérek kísérője és tanonca, Galradzsa 

még fel nem avatott, leendő papja. Két évvel ezelőtti zarándoklatának 

kezdetéig egész életét Al Abadanában töltötte. Erős dzsad háttér és kultúra 

jellemzi. (A JK-kban felvetődhet a morális dilemma, egyfajta ellenséges 

népítélet vagy rasszizmus, hogy a dzsadok azok, akik miatt a kráni orkok 

Al Bahre Kahremtől fűtve harcolnak.) 

Kinézet: Még huszadik életévében sem járó, dzsad fiatalember. 

Díszes, bő öltözéke dzsad hagyományokat követ. 

Jellem: (élet) Fiatal, lelkes ifjú, aki óriási megtiszteltetésnek 

tartja, hogy diplomáciai követségben járhat el Pyarronban, és 

mindemellett az otthonában híres Hurrina testvérek mellett válhat pappá. 

Szerény és alázatos tanonc, de az ostrom megtörte a lelkét: mindennél 

jobban várja, hogy véget érjen a kráni pokol, és hazatérhessen. 

Motiváció: Az ostrom túlélése mindenek felett. Emellett él még 

benne a kötelességtudat, hogy a Galradzsa-papok halála után ő a felelős az 

Éjszaka Fényessége ereklyéért, de ez néha elszürkül a halál árnyékában. 

„Inkább Galradzsa nevével az ajkamon halnék meg Ibarában egy 

szép napon!” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 21*  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: -  Pp: -  Alap - 7 25/1 77 - 

Ügyesség 11        Jatagán 1 14 39 91 k6+2 

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 16  TME 6 4        

Intelligencia 14  Statikus 21 21       

Akaraterő 14  Dinamikus - -       

Asztrál 16  Egyéb - -       

Érzékelés 14  Teljes 27 25        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Vallásismeret Mf Lovaglás Mf  közös 5 

Kultúra (dzsad) Mf Lélektan Af  dzsad 5  

Fegyverhasználat (jatagán) Af Írás/olvasás Af    

Sivatagjárás Af Történelemismeret Af  Pszi használat - 

Felszerelés: Bőrvért (SFÉ: 1; MGT: 0). Egy vaskulcs, ami az Éjszaka Fényessége rejtekhelyét nyitja, 8 arany, 10 

ezüst. Arany nyaklánc egy medállal, amin a duah betű van (dzsad abc 9. betűje, jelentése: kiegyensúlyozottság és 

örökkévalóság), kulacs és benne shiquit (dzsad frissítő tea). 

Megjegyzés: A statikus pajzsait a Hurrina testvérek építették. *Az aktuális Fp értéke: 12. 

  

Iszadunibi Zerib 
0. tsz. Galradzsa-pap 
19 éves, ember, férfi 

élet 
dzsad 

papnövendék 

a dzsad követek kísérője 
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Jellemzés: Az Idő Ura, a Legyőzhetetlen, az Elfek Mészárosa, a 

Nem Létező – számos neve közül egyet sem ismernek a Birodalmon 

kívül. A belső tartományokból származó ősaquir gondolkodása, múltja, 

tudása, semmije nem hasonlítható az embernépekéhez – olyan lényről van 

szó, aki az időt évszázadokban és millenniumokban méri. Egyetlen oka, 

hogy Lar-Dor tiltott krónikái nem emlegetik egy lapon a Csontlovaggal, 

vagy az Opálhajóssal: az, hogy nem tudnak róla. 

Ucchk’sniorr legyőzhetetlen, mert senki nem látja, senki nem 

hallja. Volt, hogy évszázadokat töltött el láthatatlan formában egy kráni 

tartomány székvárosának közepén, vagy Ubar Uled rozsdavörös 

sziklasivatagának mérgező gázaiban. Az ötödkorban emberöltőkön át 

sötételfekre vadászott, hogy újonnan szerzett varázstudását próbálgassa. 

Birodalmi krónikák szerint személye megegyezhet a legendákból 

Halott Lombok Gyermeke néven ismert ősaquirral, aki P. sz. 1110-ben 

szerepet játszott Godon pusztulásában is. 

Kinézet: Általában nem látható, nem érzékelhető a külvilág 

számára. Ha mégis, a szerencsétlen áldozat egy délibábszerű, 

környezetével összemosódó, 2,5 láb magas, éjfekete alakot láthat, 

melynek emberfeletti és sötét mivolta nem hagy kétséget maga után.  

Jellem: (halál-rend). Nem tulajdonít nagy jelentőséget mások 

életének, de okkal öl és nem szeszélyből. Hidegvérű gyilkos. Fontos 

számára, hogy mindig legyen valami célja a létezésének. Pyarronban 

egyelőre nem szabotál semmit, nem támad meg senkit. Csak folyamatosan 

mozog, figyel, és jelent. Hidegvérű, nyugodt és kitartó aquir. Szinte sosem 

harcol, mert a legtöbb élőlény nem ellenfél számára. Aki igen, azzal pedig 

nem bocsátkozik közelharcba. 

Motiváció: Még a kráni csapatok számára is ismeretlen, 

valószínűleg a kihívást keresi, de lehetséges, hogy valami jutalmat ígértek 

neki a Tizenhármak, ha megtöri belülről a pyarroni védelmet. 

„Az idő elől el lehet rejtőzni, előlem nem.” 

Erő 18  Ép: 13*  Fp: imm  Harcértékek 

Állóképesség 20        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 22  Mp: -  Pp: -  Alap - 90 250/100 300 +2(+4) 

Ügyesség 20        Döngölő 6 99 270 326 5k6+4 

Egészség 16  Ellenállás A M  Aquir nyílpusk. 2 100 128 35 k5*** 

Szépség 1**  TME - -        

Intelligencia 18  Statikus - -        

Akaraterő 20  Dinamikus - -        

Asztrál 20  Egyéb - -        

Érzékelés 21  Teljes imm imm        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (aquir ny.) Mf Ősi nylev (aquir) Mf  közös 5 

Fegyverhasználat (h.bot) Mf Ősi nyelv (godoni) Mf  gorviki(shadoni) 5(4)  

Fegyvertörés Mf Történelemismeret Mf  elf 5 

Nyomolvasás/eltüntetés Mf Lopózás 120%  Pszi használat Spec 

Ucchk'sniorr, a 
Legyőzhetetlen 

kráni ősaquir 
17447 éves, aquir 

halál-rend 
az Idő Ura, 

az Elfek Mészárosa 
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Felszerelés: ***Aquir nyílpuska és 40 vessző hozzá. Találat esetén egészség próba: -6-tal, vétés esetén halál. 

Időhullám: Ucchk’sniorr testébe, bal karjába ágyazott aquir ereklye. Ha az ősaquir valakit bal kézzel tudatosan, az 

ereklye használatának szándékával megérint, arra időugrás varázslat [ETK 320.o.] hat, az alábbi tulajdonságokkal: 

(1) Személyes aura nem véd ellene; (2) Az időugrás nagysága / időtartama az ereklye szeszélyétől (KM döntésétől) 

függ; (3) Saját magára is képes alkalmazni. Ego: 110. Csak aquir képes használni, ha bárki más, pl.: egy JK 

megpróbálja, eltűnik az idő síkjának hullámai közt. Döngölő (aquir mágikus hosszú bot). 

Megjegyzések: Méreg: immúnis,* Vérmágikus összetartozásban áll egy szolga aquirral, akit bebörtönözve tart egy 

középső tartományban. A szolga aquir felfog minden, Ucchk’sniorr-t érő sérülést összesen 55 Ép-ig. Gyakorlatban: 

Ucchk’sniorr az első 55 Ép sérülést nem szenvedi el. Ucchk’sniorr-t tehát csak úgy lehet megsebezni bármilyen 

módon, ha először levernek rajta 55 Ép-t, vagy elvágják a szimpatikus-vérmágikus köteléket! **Szépsége aquir 

mércével 14. ****Telepatikusan tud a JK-kal beszélni. Ez a képessége nem tanult pszi. Örökkévalóságig tartó 50 E 

elemi erő aura él rajta (= 50 SFÉ) Hatalomszavak: 120 Op, Titkos nyelv használata. A „Pillanat hatalma” hatalomszó 

hatása alatt nem képes aktívan odot használni. Teste átlényegült az évezredek alatt, így permanensen 1. fokon 

légiesnek számít, 1 E láthatatlanságnak megfelelő hatás él rajta, melyet tetszés szerint ki-be kapcsolhat.  

Jellemzés: Pyarron városát ostromló kráni légió – elit katonai 

alakulat – vezére. Tersius, Krán egyik középső tartományának consularja. 

A Kosfejes úr szemében is kiemelt figyelemmel követett harcos, 

gyalogsorból küzdötte fel magát néhány évtized alatt légiósnak, később 

pusztítónak, majd évszázadok alatt hadvezérnek.  

Légiósai a halálba, és azon túl is követik – állítólag minden 

katonája a kárpiton túlon is kötő vérszerződésben áll vele. 

Csak a beavatottak ismerik kthac Arqun hosszú életének és 

túlélésének titkát: a paktumot, melyet egy démonúrral kötött másfél 

évszázaddal ezelőtt. A démonúr mágikus hatalmat és emberfeletti 

fizikumot adott a tersius kezébe, a légiósok között terjengő pletykák 

szerint már többször is visszarángatta a kárpit határáról. 

Kinézet: Megnyújtott élete ellenére halandó – túlvilági 

kisugárzással és harctudással. Emberbőrbe és teljesvértbe bújt démon 

hatását kelti tekintete és minden mozdulata. 

Jellem: (halál-rend) Akaratereje, kitartása és hite messze 

meghaladja a közönséges halandókét. Saját értékrendje szerint, amely 

Ranagol hittételein alapszik, éli napjait. 

Motiváció: A krónikák szerint ő Sorquas Devastor, Uwel utolsó 

kegyeltjének legyőzője. Trófeaként Sorquas csatabárdját, a Szomjazót 

hazavitte Kránba a dúlás után. Azóta rengeteg délvidéki Uwel-lovag 

próbált bosszút állni Sorquas Devastor haláláért – fejük kthac Arqun 

fellegvárának bástyafokán szárad. [PPL 1.] 

„Állj meg ellenünk és bizonyítsd kiemelkedettséged a Kosfejes Úr 

szemében!” 

kthac Arqun 
Garthakka, a 

Rettentő 
több száz éves, ember, 

férfi 
halál-rend 

a kráni légió tersiusa 
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További NJK-k és Bestiák 

Kráni ork  4-6. tsz. harcosok az ostrom feláldozható talpasai  208. old. 

Kráni légiós/pusztító 9./15. tsz. harcosok a légió elit fegyverfogatói  209. old. 

Kráni mágiatudók *változó*  az ostromlókat támogató varázstudók 209. old. 

Warg   Bestiárium (2. kiad.)   214. old. az óriásfarkas   210. old. 

Kráni csataló  Bestiárium (2. kiad.)   130. old. a rettenetes csatamén  210. old. 

Kráni harcikutya Bestiárium (2. kiad.)   131. old. a förtlemes véreb  211. old. 

Sanquora  Bestiárium (2. kiad.)   192. old. a teleportáló vadász  211. old. 

Wakrara  Bestiárium (2. kiad.)   213. old. a háromfejű óriás  212. old. 

Wywern  Bestiárium (2. kiad.)   217. old. a korcs sárkányfajzat  212. old. 

Homonkulusz  Bestiárium (2. kiad.)   84. old. a feltámasztott védő  213. old. 

Kóbor lélek  Bestiárium (2. kiad.)   85. old. a szolgáló vándorlélek  213. old. 

Káoszfattyú  Bestiárium (2. kiad.)   123. old. az orvgyilkos démoni korcs 214. old. 

Gólem   Bestiárium (2. kiad.)   108. old. a feketeacél ostromgólem 214. old. 

Morquor, a Tűzköpő Bestiárium (2. kiad.)   52. old. a tűzmágus közdémon  214. old. 

Shereb, a Katona Bestiárium (2. kiad.)   54. old. a harcos közdémon  215. old. 

Ranagol démonlovagjai Bestiárium (2. kiad.)   137. old. a kosfejű úr küldöttei  215. old. 

A teljesség igénye nélkül néhány példa arra, hogy milyen bestiák fordulhatnak meg Krán oldalán. 

Szerepük: A Birodalom orkjai rendkívül vegyesek, és csak 

fajukban, származásukban hasonlítanak. Attól függően, hogy mely 

tartományból és törzsből érkeznek, különböző méretűek lehetnek, más-

más faji jegyeket viselnek, és másféle fegyvereket, vérteket hordanak. 

Tömegben rendezetlen, irreguláris sereget alkotnak. 

Életerős, fáradhatatlan harcosok. Számos köztük a harci sebeket 

viselők száma. Felszerelésük változó, jellemzőek a nagyméretű 

zúzófegyverek, pl. csatacsákányok, súlyos kardok, szöggel vert pajzsok. 

Szemükben látható a Fű, az Al Bahre-kahrem hatása: elszántan, harci 

lázban küzdenek, szinte nem is éreznek fájdalmat. 

Erő 15  Ép: 16  Fp: 60  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 25 70/3 95 - 

Ügyesség 13        Másfélk. kard 2 29 83 107 2k6+1 

Egészség 16  Ellenállás A M  Láncos buzog. 2 29 83 106 k6+4 

Szépség 7  TME 0 2  Béltépő 2 25 78 97 k6+2 

Intelligencia 8  Statikus - -  Közepes pajzs 1 25 70 +35 k6 

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Szegényes ruházat, változó fegyverek, különféle 

páncélzat. (SFÉ: 0-4) Asztrál 8  Egyéb - -  

Érzékelés 13  Teljes 0 2  Megjegyzés: Infralátás, kiemelkedő szaglás. 

Kráni ork 
4-6. tsz. harcosok 

ork, férfi 
káosz-halál 

az ostrom feláldozható 
talpasai 
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Módosítók (5. tsz.): +10 Fp, +5 AME, +5 MME, +2 Ké, +10 Té, +5 Vé, +1 Sp 

Módosítók (6. tsz.): +20 Fp, +10 AME, +10 MME, +4 Ké, +20 Té, +10 Vé, +2 Sp 

Szerepük: Ezek a légiók valóban Ynev legfélelmetesebb hadai 

közé tartoznak; mágiamesterek, beavatottak, túlvilági szörnyek kísérik 

őket, s ha egyszer megindulnak, senki sem állhat meg ellenük.  

A légiósok már ránézésre is rendkívül fegyelmezett, képzett 

harcosok. Vértjeik és fegyvereik tiszták, karbantartottak, jó minőségűek, 

gyakran mágikusak. Egytől egyik válogatott és tapasztalt katonák. 

Felszerelésük egységes: teljes vért, baljukban nagypajzs, jobbjukban 

csatacsillag, láncos buzogány vagy lovagkard – attól függően, melyik a 

leghatékonyabb az ellenféllel szemben. 

A pusztító rangba emelkedett légiósok harctudásukkal és 

hűségükkel érdemelték ki azt, ők a legjobb képességekkel és felszereléssel 

rendelkeznek. A pusztítók nem viselnek pajzsot, ők a legnagyobb 

pusztítás érdekében két speciálisan súlyozott, lovagi kardhoz hasonló 

fegyvert forgatnak. 

Erő 17  Ép: 15  Fp: 100  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: -  Pp: -  Alap - 43 87/5 98 - 

Ügyesség 15        Lovagkard 2 50 110 115 2k6+5 

Egészség 16  Ellenállás A M  Csatacsillag 2 55 110 122 k6+6 

Szépség 10  TME 3 3  Nagy pajzs 1 43 87 +50 k6+3 

Intelligencia 13  Statikus 30 37  Ököl 2 53 91 99 k6+3 

Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Egységes ruházat, kiváló fegyverzet és 

páncélzat (SFÉ:6), mágikus felszerelés. Asztrál 13  Egyéb - -  

Érzékelés 15  Teljes 33 40  Megjegyzés: Halálig harcolnak, sosem ájulnak el. 

Módosítók (15. tsz.): +2 Ép, +60 Fp, +20 Pp, +35 AME, +35 MME, +5 Ké, +35 Té, +35 Vé, +1 Sp, +2 SFÉ 

Szerepük: A Sötét Birodalom oldalán harcoló mágiatudók 

rendkívül különbözőek tudásban és specializációban egyaránt, nem lehet 

őket közösen jellemezni, így egy számos oldalt felölelő, tucatnyi 

mágiatudó NJK kidolgozása helyett a KM-re van bízva kitalálásuk és 

használatuk a JK csapat ismeretében.  

Példák és ötletek arra, hogy milyen varázstudók fordulhatnak meg 

Krán seregében: ork sámánok, sötét bárdok, mágiatudó fürkészek, külső 

tartománybeli boszorkánymesterek, Ranagol-papok, birodalmi 

démonlovasok, csatamágusok, banara-mesterek, aquir vérű varázslók, 

élőholt varázslók, lesathok, külvilági, bérért vagy felemelkedésért Kránt 

támogató mágiatudók. 

Erő 12  Ép: 10  Fp: 50  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 48  Pp: 30  Alap - 15 35/10 88 - 

Ügyesség 13        Sarlókés 2 25 43 90 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M  Hosszúbot 1 19 45 104 k5 

Szépség 10  TME 5 6  Dobótőr 2 25 46 90 k6 

Intelligencia 15  Statikus 30 30  Alkarvédő - - - +18 - 

Kráni mágiatudók 
6-10. tsz. *változó* 

*változó* 
*változó* 

az ostromlókat támogató 

varázstudók 

Kráni 
légiós/pusztító 
9./15. tsz. harcosok 

ember, férfi 
halál-rend 
a légió elit 

fegyverfogatói 
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Akaraterő 16  Dinamikus 10 10  Felszerelés: Változó, különféle mágikus tárgyak. 

Asztrál 15  Egyéb - -  Megjegyzés: Pszi Mf, illetve a mágikus hagyományoktól és 

háttértől függő képzettségek. Érzékelés 13  Teljes 45 56  

Módosítók (8. tsz.): +2 Ép, +10 Fp, +16 Mp, +8 Pp, +8 AME, +8 MME, +2 Ké, +3 Té, +8 Vé 

Módosítók (10. tsz.): +4 Ép, +20 Fp, +32 Mp, +16 Pp, +16 AME, +16 MME, +4 Ké, +6 Té, +16 Vé 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 3k6 

Termet: N 

Sebesség: 120 (SZ) 

Támadó érték: 55 

Védő érték: 75 

Kezdeményező érték: 22 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k6+1 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 22 

Fájdalomtűrés-pontok: 57 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 5 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: A kontinens legtermetesebb farkasai, melyeket olykor 

még az ork harcosok is meglovagolhatnak. 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: változó 
Termet: N 
Sebesség: 110 (SZ) 
Támadó érték: 50 
Védő érték: 70 
Kezdeményező érték: 9 
Célzó érték: - 
Sebzés: 1k10/1k10/1k10+1 
Támadás/kör: 3 
Életerő-pontok: 40 
Fájdalomtűrés-pontok: 70 
Asztrál ME: spec. 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 

Leírás: Ha gazdájuk jelen van, akkor 100-as Asztrális 

mágiaellenálls illeti meg őket. Egyes példányok képesek 1k6+3 körönte 

tüzet, villámot vagy méregfelhőt „lehellni”. Előbbi kettő 3 méteres   

Warg 
Bestiárium II. 

214. old. 

az óriásfarkas 

Kráni csataló 
Bestiárium II. 

130. old. 

a rettenetes csatamén 
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távolságig hat és 1k6 Fp-t sebez, utóbbi azonnali hatású, 3. szintű 
kínméreg, melynek hatása 3k6 Fp / semmi. Ezeken túl a ló öt óránként 
egy alkalommal képes 10k10 kör erejéig egy 3 méteres 10-es E-jű 
sötétséggömböt létrehozni maga körül. A homlokpáncélján elhelyezett 
öklelő tüskének rohamkori sebzése 2k6 Sp. 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: változó 
Termet: E 
Sebesség: 125 (SZ) 
Támadó érték: 90 
Védő érték: 120 
Kezdeményező érték: 30 
Célzó érték: - 
Sebzés: 1k6+1/1k6+1/1k10+1 
Támadás/kör: 3 
Életerő-pontok: 25 
Fájdalomtűrés-pontok: 85 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: 15 
Pszi: speciális 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: Halál, Káosz 

Leírás: Rendelkeznek 20 lábnyi infralátással. Képesek egymást 
közt és mesterükkel is a mentális kommunikációra, utóbbival érzékei 
átadására. Nyáluk 6. szintű, azonnali hatású kínméreg, amely 1k10 Fp / 
1k5 Fp veszteséget okoz. Sosem ájulnak el. 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadó érték: 70+fegyver 
Védő érték: 145+fegyver 
Kezdeményező érték: 45+fegyver 
Célzó érték: 25+fegyver 
Sebzés: fegyver szerint 
Támadás/kör: 1 
Életerő-pontok: 12 
Fájdalomtűrés-pontok: 45 
Asztrál ME: 5 (42) 
Mentál ME: 4 (42) 
Méregellenállás: 9 
Pszi: 25 (6. TSz. Alapfok) 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz, halál 

Leírás: Naponta egy alakalommal egy 600 mérföldnél nem 

messzebb lévő fajtársukhoz képesek teleportálni. Naponta három 

alkalommal képesek látótávolságon belül (de max. 200 méterre)   

Kráni harcikutya 
Bestiárium II. 

131. old. 

a förtlemes véreb 

Sanquora 
Bestiárium II. 

192. old. 

a teleportáló vadász 
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teleportálni. Korlátlan alkalommal képesek 5-6 lábon belül teleportálni. 
Ez különféle harci előnyökkel is jár. Kiválóan lopakodnak, rejtőzködnek.  

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N (2,5 méter) 
Sebesség: 90 (SZ) 
Támadó érték: 120 
Védő érték: 155 
Kezdeményező érték: 40 
Célzó érték: 35 
Sebzés: 3k6+4 
Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: 45 
Fájdalomtűrés-pontok: 90 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: speciális 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: 100/100/100 
Jellem: halál, káosz 

Leírás: Az egyik fej varázslói elemi Mágiát, a másik mindenféle 
Asztrális mágiát, a harmadik boszorkánymesteri Villámmágiát képes 1 
szegmens alatt létrehozni. Ezen felül mind jártas az Időmágiában is. Egy 
fej körönkét egyszer varázsolhat és a lény maga körönlént kétszer 
támadhat. Amíg a lába érinti a földet, mindegyik fej 20-20 Mp-t nyer 
vissza körönte. Infralátással bíró szemeit kizárólag a 10E feletti 
láthatatlanság képes becsapni. A középső fej folyamatosan 3E-s 
Asztrálszemet használ. 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N (3,5 méter) 
Sebesség: 140 (L), 25 (SZ) 
Támadó érték: 65 
Védő érték: 95 
Kezdeményező érték: 28 
Célzó érték: - 
Sebzés: 1k10/1k10/1k6 
Támadás/kör: 3 (karom/karom/harapás) 
Életerő-pontok: 38 
Fájdalomtűrés-pontok: 78 
Asztrál ME: - 
Mentál ME: - 
Méregellenállás: 8 
Pszi: - 
Intelligencia: állati 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 

Leírás: Pikkelyei okán SFÉ: 3. Marásuk mérgező: 4. szintű 1k3 
kör alatt ható idegméreg. Hatása 1k6 kör után halál / 3k6 körig görcs. 

Wakrara 
Bestiárium II. 

213. old. 

a háromfejű óriás 

Wywern 
Bestiárium II. 

217. old. 

a korcs sárkányfajzat 
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Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadó érték: 25* 
Védő érték: 75* 
Kezdeményező érték: 20* 
Célzó érték: 0* 
Sebzés: fegyver szerint 
Támadás/kör: 1* 
Életerő-pontok: 20+k6 
Fájdalomtűrés-pontok: - 
Asztrál ME: 2* 
Mentál ME: 2* 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: nincs* 
Intelligencia: átlagos* 
Max. Mp.: -* 
Jellem: semleges* 
* általános esetben, de mindig a testbe zárt lélektől függ 

Leírás: Egy halottmozgatás bélyeggel ellátott test, amit egy 
belézárt, szolgálatra kényszerített lélek irányít. Ezzel a módszerrel a 
krániak általában a megölt védőket állítják saját oldalukon csatasorba. 

Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 20 (SZ) vagy megszállt test 
Támadó érték: 20 
Védő érték: 50 
Kezdeményező érték: 10 
Célzó érték: - 
Sebzés: fegyver szerint 
Támadás/kör: 1 
Életerő-pontok: megszállt testé 
Fájdalomtűrés-pontok: - 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz, halál 
Necrográfia osztály: III. kóborló dög 

Leírás: Olyan lélek, mely a síron túl is szolgálja e világi urát, aki 
jellemzően egy kráni varázstudó. Teste nincs. Beköltözhet egy élő testbe, 
azt használva az anyagi világban. Irányítani akkor tudja, ha az Akaratereje 
(14+k6) magasabb, mint az áldozatáé. A testet bármikor elhagyhatja. Az 
illető szellemi képességei nem kerül a birtokába.  

  

Homonkulusz 
Bestiárium II. 

84. old. 

a feltámasztott védő 

Kóbor lélek 
Bestiárium II. 

85. old. 

a szolgáló vándorlélek 
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Előfordulás: ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 100 (SZ) 
Támadó érték: 110 
Védő érték: 210 
Kezdeményező érték: 50 
Célzó érték: 5 
Sebzés: 1k3 vagy fegyvertől függ 
Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: 12 
Fájdalomtűrés-pontok: 135 
Asztrál ME: 50 
Mentál ME: 50 
Méregellenállás: 6 
Pszi: 45 (Mesterfok) 
Intelligencia: magas 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál, rend 

Leírás: Rendelkezik infra- vagy ultralátással. Képes alkalmazni 
az Asztrálszemet és az Auraérzékelést. Mágikus fegyverzettel 
rendelkezik. 

Előfordulás: nagyon ritka 
Megjelenők száma: 1 
Termet: Ó (4,5 méter) 
Sebesség: 15 (SZ) 
Támadó érték: 70 
Védő érték: 70 
Kezdeményező érték: 2 
Célzó érték: - 
Sebzés: 5k10 
Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: 55 
Fájdalomtűrés-pontok: - 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: átlagos 
Max. Mp.: - 
Jellem: - 

Leírás: A négy és fél lábnyi magas ostromgólem az éles 
fegyverek segzését negyedeli, míg a hegyes fegyverek támadásonként 
csak 1 Sp-t sebeznek rajta. Különleges anyaga okán SFÉ: 6. 

Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: E 
Sebesség: 150 (SZ) 
Támadó érték: 75 
Védő érték: 100 

Káoszfattyú 
Bestiárium II. 

123. old. 
az orvgyilkos démoni 

korcs 

Gólem 
Bestiárium II. 

108. old. 
a feketeacél 
ostromgólem 

Morquor, a 
Tűzköpő 
Bestiárium II. 

52. old. 

a tűzmágus közdémon 
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Kezdeményező érték: 30 
Célzó érték: - 
Sebzés: 1k6+tűzaura 
Támadás/kör: 4 
Életerő-pontok: 18 
Fájdalomtűrés-pontok: 66 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: 12. szint (Mesterfok) 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz, halál 

Leírás: Bármilyen időtartamig képes tűzaurával övezni önmagát. 
Minden tűzmágiájának erőssége (E) megegyezik aktuális Ép-inek 
számával. Minden körben egyet varázsolhat. Zónja 100 láb sugarú kör.  

Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 300 (SZ) 
Támadó érték: 105 
Védő érték: 145 
Kezdeményező érték: 50 
Célzó érték: - 
Sebzés: 3k6+6+méreg 
Támadás/kör: 1 
Életerő-pontok: 35 
Fájdalomtűrés-pontok: 75 
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 
Méregellenállás: immúnis 
Pszi: 7. szint (Alapfok) 
Intelligencia: alacsony 
Max. Mp.: - 
Jellem: káosz, halál 

Leírás: Nyála 10. szintű, azonnali hatású kínméreg, melynek 
hatása k6 Fp veszteség 10 körön keresztül / semmi. 

Előfordulás: idézett 
Megjelenők száma: 1 
Termet: N 
Sebesség: 90 (SZ), 150 (L) 
Támadó érték: [100] – [130] – [150]  
Védő érték: [150] – [190] – [220]  
Kezdeményező érték: [50] – [70] – [80]  
Célzó érték: - 
Sebzés: [3k6+6] – [3k6+7] – [3k6+8]  
Támadás/kör: 2 
Életerő-pontok: [30] – [35] – [35]  
Fájdalomtűrés-pontok: [160] – [215] – [270]  
Asztrál ME: immúnis 
Mentál ME: immúnis 

Shereb, a Katona 
Bestiárium II. 

54. old. 

a harcos közdémon 

Ranagol 
démonlovagjai 

Bestiárium II. 
137. old. 

a kosfejű úr küldöttei 
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Méregellenállás: immúnis 
Pszi: - 
Intelligencia: kimagasló 
Max. Mp.: - 
Jellem: halál 

Leírás: Ranagol démonlovagjai külsőre semmiben nem 
különböznek egymástól, ám harci képeségeik közel sem azonosak. Három 
fajtájuk: [Raquan], [Damquuis] és [Arhquuis]. A fenti statisztkák 
ugyanebben a sorrendben kerültek feltüntetésre. Mindegyik fajtának van 
bizonyos esélye, hogy a körülötte 3 méter átmérőjű körben aktiválódó 
varázslatokat kioltja, a működő varázsjeleket, bélyegeket megszűnteti. Ez 
alól a varázstárgyak és varázsitalok sem jelentenek kivételt, így míg azok 
területen belül vannak, nem képesek semmiféle hatást kifejteni. Ez az 
érték: [60%] – [70%] – [80%]. Ezen felül 100 m sugarú körben 60E-s 
Félelem aura veszi őket körül, amely csak a nem Ranagol-hívőkre 
érvényes. Ordításuk 20E-s Hangorkán varázslatnak felel meg és minden 
körben bevethető. Hatástalan rájuk a Fénymágia is.  

Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez mindig észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült. 

Dél-Ynev 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 
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Ó-Pyarron 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Fellegváros 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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A A HATODIK KŐ
5-8. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK

HELYSZÍN: Kereskedő Hercegségek, Erone városa 

IDŐPONT: P. sz. 3692. Dreina harmadik (Fohászok) havának 20. napja 

Kalandozok.hu 2016-os Téli Táborának versenymodulja 

laza szálon kapcsolódik az azt megelőző két év Téli 

Táboraiban mesélt történetekhez. A modulnak ugyanis 

ismét résztvevői az amundok, valamint nagyjából fél évvel az arascori 

események után játszódik. Kissé rendhagyó olyan értelemben is, hogy 

kifejezett megoldása nincs, így azt pontozni gyakorlatilag lehetetlen. A 

játékosok karakterei Erone városába, a városi urak rivalizálásának kellős 

közepébe csöppennek, és lényegében karaktereiken múlik, merre billen 

annak a bizonyos sokkarú „polip” mérlegnek a nyelve. Kényes egyensúly 

uralkodik a városban, a különböző érdekcsoportok más-más területeket 

uralnak, ha ez az egyensúly megtörik, csak az istenek a megmondhatói, 

mi fog történni… Az isteneket azonban – mint tudjuk – a kalandmesterek 

irányítják! 

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://www.kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2016.pdf 

A 

https://www.kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2016.pdf
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Hangulatkeltő vers 

Hat 

„Népe előtt büszkén áll a Kék Király, 

Az emberek félik, tiszelik őt. 

A háború ideje immár lejárt, 

Az istenek látják maguk előtt. 

Hüvelykjén izzik a szivárványgyémánt, 

Földet formálja kedve szerint. 

Mutatóujján zafírkő ül némán, 

Eget formája kedve szerint. 

Legyőzött mindenkit, ki ellene tört, 

Az emberek nézik, szeretik őt. 

Délceg alakja mégis oly elgyötört, 

Az istenek várják maguk előtt. 

Rubintűz vöröslik legnagyobb ujján, 

Tüzeket gyújthat kedve szerint. 

Negyediken fénylik igazgyöngy-hullám, 

Víznek parancsol kedve szerint. 

Tudja már régóta, mi lesz végzete, 

Az emberek mérik, becsmérlik őt. 

Népének nagyravágyó természete, 

Az istenek tudják maguk előtt. 

Kisujján sötétzölden csillan a smaragd, 

Természet ura, kedve szerint. 

Kis fekete kő hatodikon ragad, 

Titkos hatalom, kedve szerint. 

Régi bajtársak életére törnek, 

Az emberek tépik, szegezik őt! 

Soha ne tartsd magad másiknál többnek! 

Az istenek nézik maguk előtt! 

Ki újra összegyűjti a hat követ, 

Mindent uralhat kedve szerint, 

Azután ismét békés világ jöhet, 

Kék Istenkirály kedve szerint!” 
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Koncepció 

modul a központi feladat megoldására sokféle megoldást 

kínál. Az alábbiakban szándékaink szerint egy olyan 

szövevényes kaland kerül bemutatásra, amely szinte 

minden összetételű és játékstílusú csapat számára képes megfelelő 

kihívást állítani. Erone hercegsége, és a hajdanvolt főváros (a modul 

idején még az!) sok izgalmas helyszínt rejteget – a városban, s annak 

környékén, de akár a felségvizeken is. Ez egy olyan kaland, ahol a harc-

orientált és az intrikusabb, szerepjátékos csapatok is jól érezhetik 

magukat, ugyanis elsősorban rajtuk múlik, hogyan próbálják megszerezni 

a drágaköveket. 

A modul története viszonylag egyszerű. Elsősorban nem is a 

végső célra, hanem az oda vezető út meglelésére koncentrál – tudniillik a 

legenda (Hangulatkeltő vers) valóságalapját senki nem ismeri – és nem is 

ismerheti meg, míg az utat be nem járta. Alapvető fontosságú, hogy a 

kalandmester megértse és folyamatosan átlássa a háttérben meghúzódó 

erők viszonyrendszerét. Fontos, hogy a történet bemutatása során ezeket a 

figurákat logikusan és hatékonyan mozgassa azon a bizonyos táblán, a 

rengeteg szálon futó történet cserébe segít, hogy a pörgős ritmust 

fenntartsa, és a játékosokat folyamatosan kihívásokká állítsa. 

A fentiekből következik, hogy a kalandot nagyon sokféleképpen 

lehet lejátszani. A játékos karakterek saját jellemzőiket követve és 

megélve könnyen meglelhetik benne helyüket és szerepüket. Mindez tehát 

nagy szabadságfokú játékra ad módot a játékosoknak és a 

kalandmestereknek, melynek folyományaként utóbbiaknak viszonylag 

sokszor kell majd az improvizációs készségeire támaszkodniuk, 

mindazonáltal a modul próbál kapaszkodókat kínálni ehhez. 

Háttér 

indenekelőtt fontos tisztázni, hogy mire is épül ez a 

történet. Egészen pontosan mik is azok az alapok, 

amelyek e modul hátterét adják. 

„Nevét az ősi írások Amhe-Ramuunként, másutt Amheraamunként 

betűzik, a szakrális amund képírásban pedig farkas és medve keverékének 

látszó démonfejként (amhe-démon) ábrázolják. Leggyakoribb szakrális 

neve Ammuni Ramu Menat-Kem Hefer, azaz „Kékacél akaratú 

egységteremtő”. Szent szimbóluma az arc, Amhe-Ramun arca, amit apró, 

ezüstből készített medálon viselnek papjai. Szemei állítólag az isten 

manifesztációja után kéken világítanak. A dzsennekkel vívott három 

évezredes, ötöd-hatodkori háborúban alászállt Ynevre, de 

manifesztációját az akkoriban jelentősen hatalmasabb dzsennek, 

Galradzsa segítségével, az arah'hatali (elf forrásokban ardalai) csatában 

elpusztították. Az istenség evilági holttestét az amundok Második Titkos 

Városában, Sonnionban, a Halál Tizenkét Termében helyezték el. A 

Kékarcú visszatértét hat évezreddel későbbre jósolták papjai. A Kékarcú 

hatezer éven át munkálkodott visszatértén, cseppenként csempészve 

hatalmát Ynevre. Isteni akarata által megtermékenyített papnők a titkos 

templomokban hatezer esztendő alatt huszonhárom Amhe-démont hoztak  

A 

M 
A manifesztációs 

háborúról röviden 
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világra, az utolsót és egyben a leghatalmasabbat a Sötét Együttállás 

évében. Hívei és később, a többi isten papjainak lemészárlása után, az 

egész amund nép a Pyarron szerinti 3692-re várja alászállását, mely 

nézetük szerint az amundok újbóli felemelkedésének, világon végigsöprő 

bosszúhadjáratának nyitánya lesz. A kék hold feljövetelekor az Amhe-

démonok és az Amhe-papok lelke összekapcsolódik közösen alkotva isteni 

tudatot. Egységük maga Amhe-Ramun, a huszonhárom testben lakozó 

Manifesztáció.” 

[Titkos fóliáns, 11/2/2] 

A manifesztációs háború nem csak mese vagy legenda többé, 

hanem maga a kőkemény valóság. A Taba el-Ibara gyakorlatilag már az 

amundok kezén van, Al Abadana ostroma zajlik, a kisebb dzsad 

államalakulatok zömében elestek. Az a szóbeszéd járja, hogy Krán és 

Pyarron kényszerű szövetségre fog lépni, de ennek még nem jött el az 

ideje. 

„A Kránt övező hegységgyűrű nagy vízválasztójától messze 

nyugatra, Shadontól északra, túl a Gályák-tengerén kies vidékre ér az 

utazó. A szelíden hömpölygő folyamok, lankás hegygerincek, zöldellő 

rengetegek földje ez, no meg a záporoké, melyekkel a Sheral felé úszó 

fellegek boldogítják e táj lakóit. 

Beszélik, oly gyakoriak itt a koronás fők, mint maguk a zivatarok, 

és legalább annyira kiszámíthatatlanok. A szóbeszéd igaz, a dologban 

pedig voltaképp nincs semmi rendkívüli: e táj hercegei emberöltők hosszú 

sora óta kalmárkodásból élnek, s bár jelentős államférfi csak elvétve akad 

köztük, a századok folyamán Dél-Ynev jelentős politikai tényezőivé váltak, 

hathatós szerepük van a terület politikai egyensúlyának fenntartásában. 

Vizsgáljuk meg alaposabban helyzetüket, mielőtt ítéletet 

mondanánk róluk, valamint szeszélyeikről! 

Keleti szomszédjuk Gorvik, ez a Krán által támogatott ragadozó 

állam, melyet csak saját belviszályai akadályoznak abban, hogy 

területeket hasítson ki a Kereskedő Hercegségek testéből. Délen a 

Gályák-tengere kéklik, hullámain a shadoni briggek és karavelek mellett 

kalózhajók siklanak zsákmányra lesve. A birodalom partjaitól Új-

Pyarronig húzódó síkságon vérszomjas nomádok portyáznak. Valamivel 

nyugatabbra a városállamok örökké forrongó olvasztótégelye, melyben – 

ha a bölcseknek hinni lehet – egy új kor új népei születnek. Ami pedig a 

Kereskedő Hercegségek sokáig nyugodtnak rémlő északi “hátországát”, 

az Ibara sivatagot és a dzsad emírségeket illeti… Nos, a M.A.G.U.S. 

jelenében azon a vidéken is arat a halál. Egy elfeledett isten, az amund 

Amhe-Ramun öltött ott testet az égiek Ősi Egyezményét kijátszva, és 

harcba vezette légióit az embernépek ellen. A küzdelem kimenetele 

kétséges – legalábbis egyelőre.  

A Kereskedő Hercegségek urainak tehát nincs hová menniük. 

Csak magukban – vagyonukban, befolyásukban, hagyományaikban – 

bízhatnak. Magukra maradtak, de átvészelik majd ezeket a csapásokat is, 

ahogyan mindig tették. Erejüket, egyes kutatók szerint, a kultúrák, 

vallások sokfélesége adja. Ha ezek az államok elbuknának, ha népük 

szerteszóródna a kontinensen, számos istent érne érzékeny veszteség a 

dzsad panteontól a pyaroniig. Természetes hát, hogy a hercegek és a 

hercegségek boldogulása felett nagy buzgalommal őrködnek az égiek. 
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A vidék kilenc nagy kalmárdinasztiája gyakorlatilag egész Dél 

kereskedelmét ellenőrzi. Temérdek pénz és áru fordul meg az itteniek 

kezén, épp elegendő ahhoz, hogy valamennyiüket gyarapítsa. 

Elhamarkodottság volna azonban arra következtetni, hogy az üzleti 

érdekek egybeesése őszinte barátságot szilárdított meg az egyes családok 

között. Épp ellenkezőleg. Noha egymással ritkán háborúznak, s nagy 

bajban rögtön összefognak, egyik hercegnek sem volna tanácsos 

megbíznia a másikban, még egy közös vacsora erejéig sem. A tetszetős 

látszat ellenére az intrikusok, az áskálódók, a méregkeverők földje ez; 

elvétve élénkíti csak a képet pár sebtében kötött érdekházasság. 

Az egyszerű katonáknak, becsületes zsoldosoknak könnyebb a 

dolguk: jobbára csak martalócokat kell elijeszteniük a karavánutak, 

átrakóhelyek, városok közeléből. Mindenütt virágzik a kézművesipar. 

Alacsonyak az adók, a termeléssel csak kevesen foglalkoznak: néhány száz 

mérföldről nézve a Kereskedő Hercegségek népei egyetlen boldog, 

nyugodt, ingyenélő család benyomását keltik. Ahogy Igrain Reval írja: „S 

ugyan miért tagadnánk: ez is hozzáad egy keveset kétes vonzerejükhöz…” 

A hercegek komoly gazdasági és politikai kémtevékenységet 

folytatnak egész Yneven. Egyrészt, mert a kereskedelemben elsődleges a 

pontos információ, másrészt, mert az információ is árucikk, amit jó áron 

lehet továbbadni a különböző hatalmasságoknak. A szálak a kilenc 

dinasztiavezér kezében futnak össze, és bizony megesik olykor, hogy az 

eredményeiken felbőszült külhoniak nem csupán e szálak elmetszésére 

tesznek kísérletet. 

Minden hercegséget egy-egy kalmárdinasztia irányít. A 

kereskedőherceget a dinasztia legbefolyásosabb családjainak sarjaiból 

választja a családi tanács, a megbízatás halálig szól. A válogatás 

szempontjai rejtélyesek, de a tehetség és a gátlástalanság – az efféle 

körökben köztudomásúan – nélkülözhetetlen tulajdonság. 

Hivatalos nyelv nincs, a pyarronitól a gorvikin át a dzsadig 

minden hercegségben más és más beszédet hallani. A lakosság összetétele 

éppily vegyes, általános ismertető jegyek nincsenek. Az öltözködési 

szokások az év legnagyobb részében uralkodó párás hőséghez igazodnak. 

Az árak magasak; minden kereskedő annyiért kínálja a 

portékáját, amennyiért vevőt találhat rá, márpedig a délvidék e táján 

minden eladható. 

 A Kereskedő Hercegségek településein harcosnak, fejvadásznak 

és tolvajnak tanulhatnak az igyekvők. A közbiztonság éppoly rossz, 

amilyennek a vidék híre alapján véljük: mindig és mindenütt 

találkozhatunk léhűtőkkel és haramiákkal. A hercegségek lakói a 

legkülönfélébb istenekben hisznek, a bevett vallások templomai mellett a 

tiltott kultuszok szentélyei is megtalálhatók.” 

[Első Törvénykönyv] 

Létezik egy legenda, melyet minden valamire való bárd ismer, 

azonban – mint oly sok más történet esetében – ennek is számos változata 

létezik. A történet még az ötödkorra nyúlik vissza, amikor a környéket 

még teljes mértékben a vadon uralta. Ebben a korban is létezett már itt 

egy ősi, kezdetleges építészettel rendelkező település, lakóiról nem sokat 

tudni, azonban királyuk ujjain a környék legszebb köveiből készített 

gyűrűk sorakoztak. Az akkori, mai szemmel civilizálatlannak mondható  
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törzs, nem is tudta, hogy hat igazi drágakövet csiszoltak az ékszerekbe. 

Ezek a kövek nem voltak mások, mint gyémánt, igazgyöngy, rubin, 

smaragd, zafír és egy, a legendákban csak “fekete kőként” szereplő 

hatodik. Sokan azt állítják, hogy ez a hatodik kő fekete opál lehetett. A 

legenda szerint a király erős kézzel vezette népét, mely egyre gyarapodott, 

mindeközben egyre nagyobb darabot hódított meg a környék 

dzsungeléből, az embernépek számára elképesztően hosszú, százhatvan 

éves uralkodása alatt. Elképzelhető, hogy a kövek adtak neki ilyen hosszú 

életet, de az is, hogy sámánjai mágikus hatalma, netán kevert származása 

miatt élhetett ily sokáig. Annyi bizonyos, hogy nem természetes halállal 

halt meg, abban azonban különböznek a legendák, hogy ki is volt, aki 

életét kioltotta. Egyesek szerint egy ellenséges törzzsel vívott csatában 

kapott halálos sebet, mások a saját sámánjaira és tanácsaidóira 

hivatkoznak a gyilkosság kapcsán, megint mások pedig tulajdon 

gyermekeit nevezik meg gyilkosaként. Annyi bizonyos, hogy az 

erőszakos halál után a király gyűrűi nem maradtak tovább együtt, és a nép 

sorsa is rosszra fordult. Nem telt bele egy évtized sem, és a belső 

torzsalkodás, a gyengekezű új uralkodó, vagy ki tudja micsoda, de véget 

vetett a szirmait még épp csak bontogató birodalomnak. A legenda úgy 

szól, hogy aki újra képes ezt a hat igazi drágakövet egyesíteni, az 

teremthet békét a helyi népek között, és uralhatja a természetet. A tüzeket 

(rubin), a vizeket (igazgyöngy), a földet (gyémánt), az eget (zafír), az 

élőket (smaragd) és a mágikus áramlatokat (fekete opál). Persze sokan, 

sokféle kővel kísérleteztek már, hiszen a drágakőmágia tudorai néhány 

más kőhöz kötik e hatásokat, de még senki nem járt sikerrel... 

„Raquo Amanovik P.sz. 1447-ben királlyá avatta magát, s 

hitszegésének gyümölcsét nyolc éven át élvezhette, mikor Észak-Shadon 

tartományainak egyesített és újonnan felszerelt flottája végül elhagyta a 

fényes birodalom kikötőit, hogy az Amanovik által megszentelt földön 

vegyenek véres elégtételt elesett hitsorosaik haláláért. Ranagol szolgái 

már ekkor sem voltak az önzetlen összefogás hívei, a papság illetve a 

nagyhatalmú nemesek bandériumai mind külön-külön, saját zászlóik alatt, 

saját parancsnokuk irányításával vonultak harcba. Flottájuk az egyes 

tartomány- és önkényurak hajórajaiból állt, amik gyakran egymással is 

éppúgy összetűzésben álltak, mint az ellenséggel. Raquo Amanovik ugyan 

vasszigorral próbált pálcája alá gyűjteni egy egységes gorviki haderőt, 

ám ez – a nemesség határozott szembeszegülésének köszönhetően – 

csupán félig-meddig sikerült. A tengeri haderő vezetőjéül végül hűséges 

vazallusát, a tengeri jártasságából, befolyásából és veszett híréből ítélve 

méltán alkalmas nemesurat, Kalack con Cordét nevezte ki, ami nem egy 

vetélytársában és ellenlábasában keltett forrongó gyűlöletet. A shadoni 

flotta P.sz. 1456 tavaszán érte el a szent föld partjait, ám az Amanovik 

hajók indulása előtti éjszakán Kalack con Cordét meggyilkolták. Az 

őrjöngő gorvikiak ugyan karóba húzattak két shadoni árnyjárót, akik 

valószínűsíthetően végeztek urukkal, azonban meg kell jegyezni, hogy az 

sem kizárható lehetőség, hogy saját embereinek árulása végzett az egyre 

nagyobb hatalomra szert tevő nemessel. Valószínű egyébként, hogy con 

Corde is előre érezhette, milyen egészségtelen következményekkel járhat 

számára e megtisztelő rang, mert flottája első tisztjéhez még aznap 

éjszaka egy halála esetén felbontandó levél érkezett, melyet hű harcosai  
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elolvasva végzetes megoldásra szánták el magukat. Hajnalhasadta előtt 

fürge, kis merülésű hajóikat a horizonton gyülekező shadoni flotta 

hatalmas galeaszaihoz és karaveljeihez úsztatták, búváraik jó pár 

ellenséges hajót meglékeltek, s nem egyet boszorkányos praktikáikkal 

robbantottak fel a hajnal első bágyadt sugarainál. Az általános zűrzavart 

kihasználva a kalóz életmódban edződött gorviki legények elleptek több 

nehézfegyverzetű shadoni sorhajót, s naftavetőiket a szoros rajokban 

közeledő többi ellenséges hajóra irányozva tüzet nyitottak. A hajnal 

közeledtekor már tizennégy – részben zsákmányolt – gorviki gálya, és 

számtalan kisebb hajó indult a különös levél parancsának további részeit 

teljesíteni (sokan a con Cordenak hűséget esküdött kapitányok közül a 

gorviki kikötőkből, vagy a később kibontakozó tengeri ütközet után 

dezertáltak, és csatlakoztak renegát társaikhoz). Az éjszaka folyamán 

közel harminc shadoni hadihajót süllyesztettek el, sokat harcképtelenné 

tettek, és nem egyet zsákmányoltak tengeren túli rokonaiktól. A birodalmi 

haderő azonban így is elsöprő diadalt aratott a megcsappant létszámú, s 

egyébként is fegyelmezetlenül küzdő, kevésbé felszerelt és 

parancsnokuktól megfosztott gorviki flotta fölött. Az óhaza bosszúszomjas 

nehézgyalogosai és inkvizítorai pedig megvetették lábukat a mai Rokmund 

és Akvilonia partjainál, és az elkövetkező két évtizedben nem is távoztak 

onnan. A renegát hajósoknak egyenesen kapóra jött Shadon és Gorvik 

egymással való gyürkőzése, hiszen jó huszonöt éven keresztül egyik félnek 

sem volt érkezése elégtételt venni az „árulókon”, akik partra léptek a mai 

Kereskedő Hercegségek helyén, és P.sz. 1456-ban megalapították Erone 

városát, amit azóta is a kalózhercegek nemzetségei irányítottak, több-

kevesebb sikerrel dacolva az anyaország hatalmával egészen a 3690-es 

események bekövetkeztéig. Ám a hercegek tudták, hogy nem tarthatnak ki 

mindörökké a inkvizíciós háborúból lassan eszmélő Gorvikkal szemben, ki 

ráadásul fegyvertársra talált a távoli, mégis rettegett hírű Kránban. Így 

aztán a Pyarron szerinti 1500-as évek derekán a Gorviki befolyástól 

szorongatott Erone különbékét kötött Pyarronnal, melyben egy, a Gályák 

tengerét behálózó kereskedelmi szövetség terve szerepelt. A később Gildia 

néven ismert tengeri szövetség tagjai Pyarron, Shadon, Hat Város és a 

Kereskedő Hercegségek voltak. Ez az érdekszövetség a közös tengeri piac 

felosztását és a vámok mértékét szabályozta, és évekig töretlen békét 

garantált a tengeren utazók számára. Ám mint tudjuk, a béke mindig 

csupán átmeneti állapot és sosem tart sokáig...”  

[Tenger Farkasai Találkozó I - 2005 – Versenymodul] 

A váratlan világpolitikai fordulat nem kisebb horderejű esemény 

volt, mint a dúlás, és ennek folyományaként Pyarron pusztulása. A 

Pyarroni hit visszaszorulását és Ranagol hihetetlen térhódítását látva nem 

lehet vádolni a Kereskedő Hercegségek vezetőit, hogy ezen idők során 

politikájukkal igyekeztek nyitni keleti szomszédjuk, Gorvik felé, aki 

ekkor került be a – pár éven belül épp miatta feloszló – Gildiába mint 

teljes jogú fél. 3678-ban így Gorvik törvényesen is hatalmat nyert Erone 

fölött, és kényszerítette egy vele, illetve rajta keresztül Kránnal történő 

kereskedelmi egyezmény aláírására, aminek jármát a hercegség azóta is 

nyögi, s folyton-folyvást szabadulni kíván tőle. Ugyanakkor kínosan 

ügyel arra, nehogy ismét az újjáépülő Pyarron hatalmi körébe meneküljön,  
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ami nagy valószínűséggel magával vonná fő bevételi forrása, a tengeri 

rablás és orgazdaság beszüntetését. Talán ennek a hintapolitikának, talán 

egy készülő merész húzásnak köszönhette, hogy Cadata Aggia Erone am 

Eronét – a hercegség utolsó uralkodóját – az Égi Fény 3690. 

esztendejében holtan találták nyoszolyáján. 

„A Gályák-tengerének biztonsága érdekében Pyarron gyakorta 

próbálja jobb belátásra bírni Erone kalózhercegét, olykor erőszakkal, 

olykor ígéretekkel. Az utolsó erőskezű kalózherceget, Cadata Aggia Erone 

am Eronét a Pyarron szerinti 3690. esztendőben holtan találták 

nyoszolyáján, feltehetőleg új ágyasai végeztek vele. Azóta a kis országot 

belviszályok dúlják, melyek lassan tovább terjednek nyugat felé.”  

[Summarium] 

A gazdaságot tekintve fontos tudni továbbá, hogy a békés 

polgárok jelentős részének elsődleges bevételi forrása kiapadóban van. A 

bányákból az elmúlt években egyre kevesebb gyémánt kerül elő, 

elkezdtek apadni, de erről meglehetősen kevesen tudnak. A bányászcéh 

kivételével gyakorlatilag senki, csak szóbeszéd jár a kalózok és a 

gorvikiak között is. 

Az elmúlt két év – a jelenlegi politikai helyzet kialakulása: 

• A dúlás után kötött egyezségnek hála, Gorvik erősen rátette a 

kezét a városra: az Utazóváros a gorvikiak kezén van, akik az 

anyaországtól nagyon komoly támogatást kaptak az elmúlt két 

évben, övék a város vezetőjének székhelye, a kalózpalota is. 

• Pyarron hatalma ugyan meggyengült a közelmúltban, de azért 

a pyar eszme és vallás még mindig a városhoz köthető, főleg 

az Antoh-papságon keresztül van hatása a városra, a 

Tajtékvárost mondhatják leginkább bázisuknak. 

• A független kalózoké a szigetvilág és szinte a teljes kikötő, 

így a vízi kereskedelem és a halászat is az ő kezükben van. 

• A bányászok céhe nagyon sok gyémántot bányászott ki az 

elmúlt két évtizedben, rengeteg pénzük van. Zsoldosokkal 

őriztetik a bányaváros falait, melyeket a Cadata Aggia halálát 

követő éjszakán emeltek mágikus segítséggel. Gyakorlatilag 

elszigetelődtek a város többi részétől, mert tartanak a szabad 

kalózoktól és Gorviktól is, de a felek egyelőre nem akarnak 

nyílt konfliktusba bonyolódni. 

• Dies Ravallona a Kalózherceg halála óta akarja magába 

olvasztani Eronét, nem titkoltan shadoni támogatással. 

Azonban a különböző érdekcsoportok (Gorvik, Pyarron, 

kalózok, Dies Ravallona) mind a maguk malmára próbálják 

hajtani a vizet. 

A „családi tanács” szó Eronében régóta nem rokoni szálakkal 

összekötött csoportosulást takar. Akinek elég pénze vagy befolyása van, 

az részese lehet, akinek viszont megcsappan a hatalma, hamar kieshet 

közülük. Így itt nem a hagyományos értelemben vett kalmárdinasztiát 

találunk, bár Cadata Aggia Erone am Erone haláláig erősebb, központi 

vezetés volt. Halála után azonban ez az egység megbomlott, a tanács azóta 

nem is ülésezett, ezek helyett rendszeres havi levélváltásban tudatják 

eredményeiket, céljaikat, a várost érintő ügyeket egymással. A kérdéses  
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ügyekről is levélben szavaznak, de a rendszer nem igazán működik, 

gyakori a hamisítás, így sokszor előfordul, hogy egy tanácstag mást tud, 

mint a másik. 

A családi tanács összetétele P.sz. 3690-ig: 

• Cadata Aggia Erone am Erone († 3690) – 3 szavazat 

• Cordova Aggia Erone am Erone († 3691) – 1 szavazat 

• Margharie Lamentato am Erone – 1 szavazat 

• Bare Capullonto – 2 szavazat (ha Ruben Capullonto jelen 

volt, 1-1 szavazat) 

• Anghven Aggil – 1 szavazat 

• A pipakészítők megbízottja (leggyakrabban Tamurro Imer) – 

1 szavazat 

• Antoh főpapja – 1 szavazat 

• A Vendéglátók küldötte (leggyakrabban A Fedélzetmester) – 

1 szavazat 

Látható a kényes egyensúly: a Kalózherceg, fia és felesége 

együttesen öt szavazattal bír, míg mindenki más összesen hattal. Ha 

valakinek a küldöttje nem jelent meg, vagy a Kalózherceggel szavazott, 

már el is dőlt a kérdés. 

A családi tanács összetétele a játék kezdetén: 

Margharie Lamentato am Erone  

Ő az elhunyt Kalózherceg felesége, aki rég elmenekült a városból. 

Névleg megmaradt a szavazata, valójában nem foglalkozik semmivel, 

soha nem fog visszatérni. Elvileg 1 szavazata van. 

A Béka 

Miután Bare Capullonto megnövelte szavazatai számát először 

négyre, majd később tizenháromra, a Béka úgy döntött, ő is megnöveli 

azt. Jelenleg azt állítja, 79 kapitány szavát bírja, így ennyi szavazata van. 

Bare Capullonto 

Először kijelentette, hogy ő az új Kalózherceg (hisz övé a 

legnagyobb flotta, valamint immár ő lakik a Kalózpalotában), így neki 

három, fiának egy szavazata van. Ezt később mint „első rendelet” 

tizenháromra módosította: magának öt, a fiának három, fia testőrének egy, 

és további négy – mások által nem ismert – szolgának egy-egy szavazatot 

adva. 

Anghven Aggil 

A bányászcéh feje annak a híve, hogy minden résztvevőnek 

egyenlő súlyú legyen a szavazata – mi mást is mondana, hiszen nem olyan 

erős, mint a többiek, de szeretne az lenni. 

Antoh főpapja 

A pipakészítők céhe áttestálta szavazatát és döntéseit Antoh 

főpapjára, aki úgy tudja, így két szavazata van most a tanácsban. Semmit 

nem tud elfogadtatni a kalózokkal és a gorvikiakkal, üzeneteit 

gyakorlatilag azonnal tűzre vetik. 

A vendéglátók küldötte 

Ők csak túlélni szeretnének, a gyilkosság óta magasról tesznek a 

tanácsra.   

A Béka 

255. old. 

Bare Capullonto 

253. old. 

Anghven Aggil 

250. old. 

Szigonyos Freia 

264. old. 
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Eseménysor 

• Délelőtt – Dies Ravallona hercege, a Cápaherceg (és lánya, Rifass) a 

Sellőkirálynő fedélzetén, két kísérőhajó társaságában befut a kikötőbe. 

Flottája maradéka az öböl bejáratánál horgonyoz le. 

• Délelőtt – Anghven Aggil felbérli az aszisz Kompániát a bányák (és a 

céhház) védelmére. 

• Délután – A gróf és emberei a Szelesben kártyáznak. Némi 

erőfitogtatás után elhagyják a helyet, azzal az ígérettel, hogy átveszik 

majd itt is az uralmat. 

• Este – Ruben Capullonto a Hétvitorla fogadóba megy mesterével. Az 

éjszakát is itt tölti. 

• Este – Ambiriel, az amundokkal szövetkező gorviki sorozatgyilkos 

belopózik a városba. 

• Délelőtt – Ruben Capullonto még mindig a Hétvitorla fogadóban 

marad, másnaposságát kúrálja, utána mesterével az udvaron edz. 

• Délelőtt – Maraka kapitány tervei szerint kezdődő betegséget mutat 

embereinek. 

• Délelőtt – Bare Capullonto emberei megfenyegetik a gyöngyhalászokat. 

• Délután – Rifass Ectebazio Del Mosso (a Cápaherceg lánya) a 

Hétvitorla fogadóba megy, Rubennel megpillantják egymást, de nem 

tudják, kicsoda is a másik. 

• Délután – A kalózok a Béka tudta nélkül felbérelnek négy haramiát, 

hogy rabolja el Rifass Ectabaziot. 

• Este – Az éjszaka során a Fekete Nővérek meglékelik a Cápaherceg 

flottájának két hajóját; az egyik elsüllyed, a másikat sikerül megmenteni. 

• Este – Ambiriel egymaga megküzd egy részeg kalózcsapattal a kikötő 

egyik sikátorában, miután sarokba szorítják. Kettőt megöl közülük, 

egyet eszméletlenségbe taszít, de ő maga is súlyos lábsebet kap. A 

holttesteket a vízbe löki. 

• Délelőtt – A Cápaherceg meglátogatja a Békát a zátonypalotában, 

egyeztetésük a szövetségről eredménytelennek tűnik. 

• Délelőtt – A városban császkáló Rifass Ectabaziot követő fejvadászok 

megölnek négy haramiát, akik el akarták rabolni a lányt. 

• Délután – Anghven Aggil a gyöngyhalászok képviselőjével estebédel, 

a jövőbeli egyezségre lépésről egyeztetnek. 

• Délután – Megtalálják két kalóz holttestét a kikötő vizében. A 

gyilkossággal a gróf embereit gyanúsítják. (Valójában Ambiriel 

követte el őket.) 

• Este – Ruben Capullonto a Fekete Vidra „fedélzetén” szándékozik 

tölteni az estét. Az éjszaka során kockajátékon összeveszik egy 

kalózkapitánnyal, tettlegességre is sor kerül. Megöli a kapitányt, a 

Keszeg pedig megsebesít további tizenkét kalózt, mialatt kimenti a 

fiút a helyről. 

• Este – Rifass Ectebazio és a Cápaherceg a Vízimalom tavernában 

költi el a vacsoráját, utána visszatérnek a Sellőkirálynőre. 

• Este – Az Iszapvárban nagy tömegverekedés zajlik, több tucat kalóz 

sebesül meg az egymással vívott küzdelemben. Halálos áldozat nincs. 

• Este – Ambiriel meglép a városból, visszatér a közelben várakozó 

amundokhoz. 

1. nap 

2. nap 

3. nap 
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• Délelőtt – Maraka kapitány „kicseréli önmagát” egy elmaszkírozott 

koldussal, akivel betegséget színleltet. Ő maga elmegy Bare 

Capullontóhoz, és mindent elmond neki Dies Ravallonáról, amit tud. 

• Délután – A Béka küldöttet meneszt a grófhoz, hogy számonkérje 

rajta Ruben meggondolatlanságát. 

• Este – A Béka az estét az Iszapvárban, kapitányai és a Fekete Nővérek 

társaságában tölti. 

• Este – A gróf egy levágott fejet, a küldött fejét küldi válaszul a 

Békának, egyenesen az Iszapvárba. 

• Este – Az amundok a kék hold fényénél besétálnak a városba, 

megölnek három ellenük szegülőt. Tárgyalni akarnak a város urával. 

Mivel mindenki mást mond nekik, meghagyják, hol találják őket a 

városon kívül. 

• Délelőtt – A béka felkeresi a Cápaherceget, és mégis szövetséget ajánl 

neki: lépjenek fel közösen a gróf ellen. Azt, hogy a gróf kiiktatása 

után mi történik, nem fektetik le. A tervezést óvatosan kell végezni. 

• Délután – Antoh főpapja személyesen beszél a gyöngyhalászokkal, a 

gyöngyhalászok hűségesküt tesznek neki. 

• Délután – A gróf és a Béka egyszerre érkeznek a városon kívülre, az 

amundok táborához. Alkalmi szövetségre lépnek, és megölik az 

amundokat. A fejdísz (az opállal) a Békához kerül. 

• Este – A Cápaherceg elhagyja a kikötőt és az öblöt, teljes flottájával. 

Két hajója titokban kiköt a várostól nem túl messze. A két hajó 

háromszáz katonát tesz partra az éj leple alatt, majd visszatér a 

flottához. A Béka tíz kapitányt küld a katonákkal és tisztjeikkel való 

egyeztetésre. 

• Este – A grófnak jelent egy betérő futár a katonákról. Ő kettős cselt 

gyanít, ezért azonnal személyesen öli meg Maraka kapitányt. 

• Este – A gyöngyhalászok felkeresik Anghven Aggilt, és közlik, hogy 

az Antoh-papságot fogják támogatni. 

Természetesen a fent sorolt események csak azokat a történéseket 

tartalmazzák, amelyek valószínűleg a JK-k cselekedeteitől függetlenül is 

bekövetkeznek. 

Körülmények 

A modul 1. napja – azaz kezdete – Dreina harmadik (Fohászok) 

havának utolsó napjára esik, amelyet Antoh első (Hullámok) hava követ. 

Az események a P. sz. 3692. évben zajlanak.  

A történet az esős évszak elején játszódik. Ebből adódóan a 

nappali csúcshőmérséklet 26-30 
o
C, amely éjszakára 17-21 

o
C-ra 

mérséklődik.  

Az időjárás alakulására még komoly hatást gyakorol a nemrég 

véget ért meleg évszak. Sok-sok felleget hajt a váltakozó erősségű déli 

szél, ám eső nem valószínű. 

A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ezek alapján a nap kb. 4:58-kor 

kel fel és 15:01-kor megy le.  

Időpont 

Időjárás 

Időszámítás 

4. nap 

5. nap 
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óra elnevezése  óra elnevezése  
00  Kék hold 10 Törekvők  

01  Pusztítás 11 Lobogók  

02  Remény 12 Hit  

03  Fény 13 Barátság 

04  Tisztesség 14 Bűnbánat  

05  Áldozatok 15 Vágyak 

06  Gazdagság 16 Homály 

07  Béke  17 Vörös hold 

08  Igazság 18 Álmok  

09  Szentek 19 Sötétség 

A helyszín mana-sűrűség szempontjából a sűrű-mana kategóriába 

tartozik [lásd, PPL I. 159-162. old.]. Ez azt jelenti, hogy 400 Mp-al lehet 

számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 30 Mp/kör.  

A történetünk Dél-Yneven, a Gályák-tengerének északkeleti 

partján, az Erone nevű kereskedő hercegség azonos névvel illetett 

székvárosában játszódik, amely egyébként Gorvik délnyugati szomszédja.  

Kezdetek 

rone kellős közepén kezdődik a játék. Ez lehet valamelyik 

dokk, az Iránytű tér, a Szeles, vagy akár Dodd ivója is. A 

lényeg az, hogy ide kell eljuttatni a játékosokat. A 

motiváció csapatfüggő lehet, de mivel gyakorlatilag Dél-Ynev minden 

hatalmának van érdekcsoportja a városban, nem lesz nehéz motivációt 

találni a játékosoknak. A játékosok annyit és úgy ismerhetnek a 

legendából, amennyit és ahogy jónak látod, megbízójuk ajánlhat nekik 

pénzt vagy varázstárgyat, de fenyegetőzhet akár átokkal, méreggel, 

rontással is. Maga a hírnév is kecsegtető lehet, ha a játékosok 

göngyölítenék fel a legenda valóságtartalmát, még nagyobb hírnévre 

tehetnének szert. Ha „küldetést” kaptak megbízójuktól, fontos, hogy ne 

sulykoljuk beléjük a küldetés fontosságát, sőt, érdemes lehet 

elbagatellizálni a dolgot, hadd érezzék egy kicsit, hogy szabadok. (Bátor 

mesélők azt is megtehetik, hogy a megbízó halálhírét tudatják a 

kalandozókkal, mikor a városba érkeznek.) A város él, pezseg, 

izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok várják a kalandozókat, 

remélhetőleg nem lesz nehéz őket itt tartani. 

Tippek a bemeséléshez: 

• Pyarroni eszmékhez hű csapat esetén (pl. ha van pyarroni isten papja a 

csapatban) kaphatnak felkérést az Eronei Antoh-főpapnőtől 

(Szigonyos Freiától), hogy legyenek segítségére egy kényes ügy 

rendezésében, mely egy szent szigonnyal kapcsolatos – attól tart, 

hogy el fogják lopni/rabolni. 

• A Gályák-tengerének közelében a Béka egyik kapitánya maga kérheti 

meg a kalandozókat, hogy mint „fegyveres erő” segítsenek neki és a 

Békának Eronéban egy kicsit megijeszteni néhány gorviki nehézfiút – 

jó pénzért, vagy akár szívességért cserébe. 

E 

Helyszín 

Erone városleírás 

235. old. 

Bemesélés 

Manaháló 

Erone térkép 

271. old. 

Szigonyos Freia 

264. old. 

A Béka 

255. old. 
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• Gorviki/Ranagol-hitű csapat (vagy legalább csapattag) esetén a gróf 

küldöncön keresztül felbérelheti a hírhedt csapatot, hogy segítsenek 

eltenni láb alól pár okvetetlenkedőt (ha levelet ír, a bányászok 

céhének vezetőjét, illetve akár a tajtékfejtőket, akár a 

gyöngyhalászokat is említheti), a lényeg az, hogy ne keveredjen 

gyanúba (az ok egyszerű: nem akarja, hogy összefogjanak ellene a 

többiek). 

• Shadoni, vagy általánosan rendpárti csapat esetén Dies Ravallona egy 

követet küldhet a csapathoz, melyben a Cápaherceget segíthetnék 

inkognítóban – a feladat információszerzés és napi jelentés Eronéban. 

Külön kell érkezniük a flottától, már őelőttük legalább egy nappal, 

hogy ne legyenek gyanúsak. A jutalom sokféle lehet, de elsősorban 

pénzre, illetve kényes politikai ügyek (pl. körözések, gyilkossági 

vádak) elsimítására lehet számítani. 

• A fentiek egyikébe sem tartozó csapat esetén maga a legenda adhat 

erős bemesélési támpontot – egy bárd énekeként is hallhatják, illetve 

akár egy kocsmai beszélgetés során elcsíphetnek olyan konkrét 

információkat is, ami már motiválhatja őket: például a csempész 

térkép, vagy akár egy-két konkrét drágakő hollétét is kikotyoghatja 

valaki, vagy akár véletlenül, ittasan, a kalandozóknak szándékosan, 

vagy épp valaki másnak eladva az információt úgy, hogy azt a csapat 

tagjai is meghallják. 

Történet 

 ivel a modulnak klasszikus értelemben nincs megoldása, 

és a karakterek gyakorlatilag kész helyzetbe csöppennek, 

a bemesélés kissé erőltetettnek tetszhet, ha úgy érzitek, 

bátran térjetek el tőle, finomítsatok rajta. Az események sem feltétlenül 

úgy történnek majd meg, ahogy leírásra kerültek, hiszen a karakterek 

ténykedése módosíthat ezen. 

 A városban, sőt, az egész hercegségben, újra szárnyra kapott a 

hat kő legendája, és az elmúlt két évben (Cadata Aggia Erone am Erone 

halála óta) a város különböző hatalmai mind-mind arra pályáznak, hogy 

átvegyék az uralmat. Ezzel kapcsolatban vetődött fel újra a legenda, mert 

a viszálykodás végeláthatatlannak tetszik valamilyen „felsőbb hatalom” 

beavatkozása nélkül. 

A kényes egyensúlyban hat komolyabb érdekcsoport 

tevékenysége mérvadó: a kalózoké, akik a vizek jelentős részét uralják; a 

gorvikiaké, akik a szárazföldi kereskedelmet tartják a kezükben, és 

gorviktól kapják a csengő aranyakat; a pyarroni egyházé, akik a vallás 

kapcsán a legtöbb független személyt képesek megmozgatni; a 

szomszédos hercegségé, Dies Ravallonáé, melynek uralkodója komoly 

flottával rendelkezik, és régóta fáj a foga Eronéra (és fáj a feje Erone 

miatt); a bányászcéhé, mely a gyémánt- és egyéb drágakőkitermelést 

vezeti; és az amundoké, akik, egyelőre, megállíthatatlanul hódítják meg a 

világot. Az alábbiakban megtalálható egy összefoglalás a birtokolt 

kövekről, és hogy az egyes frakciók honnan próbálják megszerezni a 

többit. 

M Eseménysor 

230. old. 

A szituáció 

Bare Capullonto 

253. old. 

Rio Ectebazio Del Mosso 

251. old. 

A drágakövek 

244. old. 
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Kalózok (Zátonyváros): 

• Az igazgyöngy a Békánál, a smaragd a Nővéreknél van. 

• A sonioni opálhoz az amundokat próbálják majd elintézni. 

• A rubint nem tudják, honnan szerezhetnék meg. (Rubent 

sejtik…) 

• A zafírhoz szeretnék felhasználni Rifasst. 

• A gyémántot a bányászcéhtől akarják megszerezni, 

megneszelték a szivárványgyémántot. 

Amundok:  

• A sonioni opál a pap fejdíszében van. 

• Minden követ meg akarnak majd szerezni, a gorviki gyilkos 

megpróbálja rávenni a papot, hogy vegyék át a hatalmat a 

város felett a kövekkel. 

Gorvikiak (Utazóváros):  

• A rubin az örökös maga, a gyémánt a Ranagol-templomban 

van. 

• Az igazgyöngyöt a gyöngyhalászoktól remélik, ha nem megy 

szép szóval, akkor erőszakkal. 

• A zafír megszerzéséhez gond nélkül ellopják majd az 

Aranyszigonyt. 

• A sonioni opálhoz jók lesznek az amundok, meg akarják ölni 

majd a követséget. 

• A smaragdot nem tudják, honnan szerezzék meg, amíg ez 

nincs meg, nem mennek a többiért. 

Pyarroni papság (Tajtékváros):  

• A smaragd a pipakészítő mesternél, a zafír az 

Aranyszigonyban van. 

• A rubinhoz megpróbálják majd meggyőzni az örököst. (Ez 

ígérkezik nehéznek, emiatt nem lépnek még a többivel.) 

• Az igazgyöngyöt megpróbálják a gyöngyhalászoktól 

megszerezni. 

• A gyémántot a Ranagol-templomból szeretnék megszerezni, 

de ehhez kalandozók kellenének… 

• A sonioni opálhoz kézenfekvőek az amundok, de ellenük is 

ütőképes csapat kell. 

Dies Ravallona (szomszéd hercegség):  

• A zafír maga a cápaherceg lánya, a sonioni opál a zsebórában 

van (erről nem tudnak még, de bármikor kiderülhet valami 

véletlen folytán… akár más érdekcsoport jelenlétében is). 

• A rubin Ruben maga lehet, beleszerethetne valahogyan 

Rifassba… 

• A gyémántot a bányászoktól szeretnék 

megvásárolni/megszerezni akár erővel is. 

• Az igazgyöngyről tudnak a Béka fülében, azt akarják 

megszerezni. (A gyöngykeresők is alternatíva lehetnek, de 

nem várnának lehetőleg.) 

• A smaragdot nem tudják, honnan szerezzék meg. 

Frakciók 
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Bányászcéh (Sziklaváros):  

• A gyémánt a bányában/céhházban van. 

• A zafírt az Antoh-papokkal való szövetkezéssel akarják majd 

elérni. 

• A rubinhoz ismernek egy legendát a vízimalom tavernáról. 

• Az igazgyöngyöt a gyöngyhalászokkal való szerződéstől 

(nevető harmadikként) remélik. 

• A smaragdról tudják, hogy a Fekete Nővéreknél van (tőlük 

lopták el annak idején...) 

• A sonioni opálhoz az amundok kézenfekvőek. 

Lehetséges forgatókönyvek a pletykák alapján: 

• „Hatujj” – a Békának hat ujja van, a legenda szerint a király is hat ujjú 

volt. Nem mellesleg egy olyan szivárványgyémántról is pletykák 

kapnak szárnyra, mely még a bányában van, mert senki nem tudta 

kihasítani a falból. [Igazgyöngy és gyémánt könnyebb.] 

• „Nagy szerelem” – Ruben a gorviki fiú (Rubin) és Rifass a dies 

ravallonai lány (Zafír) össze kell, hogy házasodjon, mert ők uralhatják 

csak igazán a népeket együtt [Rubin és Zafír könnyebb.] 

• „Mind a miénk” – a csapat maga akarja átvenni az uralmat. 

• „Báránybőrben a farkas” – Maraka kapitány lepaktál a gorvikiakkal 

vagy a kalózokkal (aki többet ajánl), egy régi sérelem miatt elárulja 

Dies Ravallona urát. [A sonioni opál és az igazgyöngy (kalóz) vagy a 

gyémánt (gorviki) könnyebb.] 

Epilógus 

ogos kérdés, hogy mi történik, ha a játékosok, vagy az ő 

segítségükkel az egyik hatalmi csoport megszerzi a köveket. 

Egyszerű a válasz: semmi. A helyzet alakulása attól függ, 

hogy kommunikálják ezt kifelé, és mennyire borult fel a hatalmi 

egyensúly. Jó eséllyel a segítségükkel átveheti a hatalmat az a csoport, 

akinél a kövek vannak, de ebben a kövek nem segítenek. De a tudat, hogy 

náluk van, sokat nyom a latba. Ezért hát, kedves Kalandmester, ha a játék 

menete úgy kívánja, nyugodtan hagyd nekik megszerezni a köveket egy-

egy jó ötletért vagy varázslatért cserébe. Azután is LESZ MIT MESÉLNI.  

  

J 
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Erone 

„A tengerpart mentén a legkeletibb fekvésű tengerparti kereskedő 

hercegség Erone. A kereskedelmi egyezmény a Gorvikkal – s rajta 

keresztül Kránnal – lebonyolított árucserét jelöli meg elsődleges bevételi 

forrásként, holott az állam köztudomásúan tengeri rablásból és 

orgazdaságból él.” 

[Summarium] 

A hercegséget délről a Gályák-tengere, keletről és északról 

Gorvik, nyugatról, valamint délnyugatról Dies Ravallone határolja. Bár 

Ghedorinnal is van közös határa, a magashegység miatt a két ország 

közötti kapcsolat elenyésző. 

A vidékre jellemzőek a monszunesők, viharok, szinte nem telik el 

hét úgy, hogy ne esne. A játék jelenében is előfordulhatnak esőzések és 

intenzív szél a jellemző. A Gályák-tengerének közvetlen közelsége a 

párás levegőt sóssá teszi – az alapos esti fürdés elengedhetetlen azoknak, 

akik ezt nem szokták meg. A Manta am Gorvik és az Erendek vonulatai 

megtörik, visszafordítják a súlyos szeleket, miután jól lehűtötték az 

áramló levegőt, így a naplemente utáni időszak csípősebb. 

A vízpart sok apró sziget és korallzátony által tagolt, azonban a 

víz elég gyorsan mélyül, így a kisebb, alacsonyabb merülésű hajók 

kikötéséhez is ideális, nem csak csónakoknak. A főkikötő – a Fekete 

Vidra előtti dokkok – akár galeaszokat is képes befogadni. 

A víz közelsége meghatározó e kérdésben; az asztalokra minden 

nap kerül hal, kagyló, ehető hínárféle. A kisebb kétéltűek, hüllők is 

otthonosan érzik itt magukat, a már elhagyott házakban és a mocsaras 

területeken gyakori vendégek a kígyók, gyíkok, békák. A várostól 

távolodva a vadon egyre inkább átveszi az uralmat, kékgyíkokkal, 

teknősökkel, sőt, akár ngangákkal is összeakadhat az óvatlan utazó. A 

parttól fél mérföldre már hemzsegnek a cápák a vízben – és bizony 

mindenre ráharapnak a tíz-húsz láb mély vízben, ami mozog. A város 

közelében számtalan korallzátony is található. A kikötőben állomásozó 

hajók oldalán a csak a Gályák-tengerében élő vándorkagyló tapad. 

A város népessége nagyjából huszonnyolcezer főre tehető a játék 

jelenében, de a létszám kifejezetten ingadozónak mondható. Az elmúlt 

évtizedben megtriplázódott az itt lakók száma, előtte szinte csak 

kalózkodásból és halászatból élők lakták a várost. Mostanság 

felvirágzóban van a tajtékpipa-készítés és a gyöngyhalászat is, azonban a 

manifesztációs háború szele itt is felkavarta a port. Az elmúlt hetekben, 

hónapokban számtalan ház vált lakatlanná, lakói ugyanis úgy érezték, 

távolabb a háborútól nagyobb biztonságban lesznek. A városba sok 

gabonát hoznak a hasas hajók, illetve a kereskedők a nyugati 

fennsíkokról, míg a dzsadoktól sok illatszer, a gorvikiaktól nemesfémek 

(főleg aranypénz formájában), fegyverek érkeznek. Az épületek mind 

könnyűszerkezetűek, csak a sziklavárosban áll néhány kőből emelt,  
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erősebb ház. A mocsaras és homokos részeken cölöpházakkal 

találkozhatunk, de a szárazabb részeken is a fa a fő építőanyag, agyaggal 

karöltve. A házak nyeregtetősek. A szegényebbeknek néha-néha még fára 

sem telik, ők nádat, sást, szárított szalmát használnak házaikhoz. 

Antoh-főtemplom 
A tengerek úrnőjének a Gályák-tengerének partján rengeteg 

tisztelője akad, és nincs ez másképp Eronéban sem, még akkor sem, ha 

Gorvik árnyéka vetül a hercegségre. A szeszélyes istennő számára emelt 

főtemplom a város legrégebbi épülete, még a világítótoronynál is idősebb: 

több, mint kétezer éves. A főtemplom alaprajza a viharkagyló alakjára 

hajaz: egy központi, kerek emelvényből sugár irányban, nagyjából 

tízfokonként egy-egy szár indul, melyekből a két szélső az épület külső 

falait adja, míg a két belső három részre osztja a templomot. A nyugati a 

lakrész, a központi az imádságok és az áldozatbemutatás színhelye (ez áll 

összeköttetésben a kerek emelvényen található oltármedencével), míg a 

keleti sáv a további teendők és egyéb szükségletek számára kialakított 

helyiségeket – mint például az időjóslásra szolgáló viharteraszt, a kagyló- 

és hínárkeltetőt, a kötél- és hálófonót, illetve a raktárat foglalja magában. 

A főtemplomban jelenleg tíz-harminc Antoh-pap és papnövendék él 

egyidejűleg, számuk attól is függ, hogy éppen hányan kapnak hajókon 

vagy egyéb külső területeken megbiízatást az istenfélő népektől. 

Antoh helyi főpapnője Szigonyos Freia, az ő helyettese pedig 

Octus atya. 

Dreina-templom 
Dreina temploma mondhatni a város szívében van, ennek ellenére 

ritkán telik meg emberekkel. Az épület eltörpül más városok Dreina 

templomaihoz képest, sőt, a helyi Antoh-templom méreteivel sem 

vetekedhet, de elég magas és jellegzetes hely, hogy tájékozódási és 

találkozási pontként szolgáljon helyieknek és átutazóknak egyaránt. A 

templom további érdekessége, hogy – bár az épület Dreinának lett 

szentelve – megtalálhatóak benne más pyar istenek oltárai is. Így e 

templomban fohászkodhatnak a hívők Kyelhez, Kradhoz, Dartonhoz és 

Ellanához is, az épület egy-egy oldalkápolnájában. A játék jelenében a 

templomban két Dreina- és egy Darton-pap (Ectus, Domrat és Cardisso 

atya) teljesít szolgálatot, valamint Eron Gwon, az újonnan érkezett Kyel-

pap. 

Tajtékfejtők háza 
A tajték egy fehér, zsíros tapintású földféle, ami jól faragható. Az 

eronei tajtékfejtők elsősorban dísztárgyakat, pipákat készítenek belőle. 

A város mocsarasabb részén található a tajtékfejtők háza, mely 

nem igazán céhház, inkább egyfajta kiinduló- és találkozóhely a 

tajtékfejtők számára. Bárki betérhet a mindig nyitott épületbe, és a 

tűzhelyen folyamatosan melegen tartott teával átmelegítheti a nyirkos, 

hideg időben áthűlt testét. Egyébként a fejtéshez használt csákányok és 

kaparók élesítésére szolgáló nagy fenőkorongos gépezet, néhány 

karosszék, egy pad, és némi tartós élelem van csak az ötször hét láb 

alapterületű épületben. Szinte mindig van itt egy-két tajtékfejtő, így ha 

velük akar találkozni valaki, akkor ide érdemes jönni. 
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Pipakészítők háza 
Két szintes sátortetős épület, a víz fölé épült cölöpház, az alsó 

szinten egy elsősorban üzletelésre kialakított szint található: négy szoba, 

fogadóhelyiség, konyha, tárgyaló, raktár. A felső szinten egy nagy tetőtéri 

műhely van berendezve mindenféle faragó szerszámmal, asztallal, 

alapanyaggal. Itt akár négy mester is dolgozhat egyszerre. Az emeletről 

nyílik egy terasz, ami a tengerre néz, két kisebb asztallal és négy székkel. 

Az erkély az alsó szinten a bejárat fölé nyúlik ki és előtetőként funkcionál. 

Az épület fából készült, és kívülről is látszik rajta, hogy az éves 

karbantartás meghozta a gyümölcsét. Barnás színű olajjal van kezelve, így 

ellenállóbb a vízzel szemben. Sokan irigykednek rá és gyakran 

hangoztatják, hogy nem csak pipakészítésből él a tulajdonos. 

Tamurro Imer három embert foglalkoztat. Két kisinas – egyikük 

még csak tíz, másikuk tizenhat éves –, valamint egy harminc év körüli 

mesterember dolgozik itt. 

A mesterembert már többször megkörnyékezték a gorvikiak, de 

hűséges, így mindig nemet mondott, de ez mégis pletykákhoz vezethet. 

A gróf rezidenciája (volt kalózpalota) 

A régi kalózpalota a város mindenkori urának székhelyeként 

szolgált egészen a Kalózherceg haláláig. Nevét is az itt lakóról kapta. Az 

épülethez egy palánkfallal körülvett, nagy kert is tartozik, ahol akár 

mulatságokat, akár csak hangulatosabb sétákat is tarthat az arra vágyó. Ez 

egy alapvetően fából készült épület, az utcafronton és a kert oldalán is 

egy-egy teljes hosszában lévő tornáccal. Az elülső tornácon mindig ül 

néhány gorviki őr, akik kártya- és kockajátékokkal ütik el az időt, de 

mindig ügyelnek rá, hogy hívatlan vendégek ne zaklassák Capullonto 

grófot. Az épület három szintes, a földszinten egy nagy előszoba, kétágú 

lépcsővel, valamint számos fogadó- és pihenőterem fogadja az ide 

látogatót. A középső szinten található a konyha, az élelmiszerraktár és az 

étkező, valamint az őrök egy részének szállásai, míg a legfelső szinten 

lakik a gróf és családja. A háznak van egy föld alatti, pinceszintje is. Itt 

bújik meg az élelmiszerraktár, valamint két különböző titkosajtón 

keresztül elérhető a tömlöc és a kincstár, utóbbiból egy titkos folyosó 

vezet az Iránytű tér átellenes oldalán lévő elhagyott házba; ez 

menekülőútként szolgálhat. 

Zátonypalota 
A zátonypalota egy új épület, Cadata Aggia Erone am Erone 

halála után fél évvel építették fel. Az építkezésnek egészen egyszerű oka 

volt: a Béka nem tudta megkaparintani a Kalózpalotát, így úgy döntött, 

felhúzatja a sajátját. Két teljes gályát bontottak el néhány nap leforgása 

alatt, hogy ezt a palotát összetákolják az azt követő héten. Az épületben 

gyakorlatilag komplett hajókabinokat, fülkéket, rakodótereket alakítottak 

ki, a Béka kedve szerint. Az egyik hajó daruját is beépítették az épületbe, 

így a zátonypalota raktárát egyszerűbb feltölteni illetve kiüríteni. A 

legmagasabban fekvő szoba természetesen a kapitányé, de ő 

elővigyázatosságból – túl jó célpont lenne – általában nem ott alszik. A 

zátonypalota egy szigeten fekszik, ahová álló- és függőhidak során 

keresztül is el lehet jutni, de jajj annak, aki ártó szándékkal közeledik. 

Azon túl, hogy az illető legalább húsz-harminc kalózzal biztosan  
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találkozik út közben (és még ennyivel odabenn), számíthat néhány 

csapdára is. Az épület maga nem túl nagy, “L” alakú, és közel sem olyan 

szép vagy praktikus, mint a hajdanvolt Kalózpalota, de az eredeti tervek 

szerint csupán pár hónapra készült – ennek azonban már több, mint másfél 

éve. Azóta kialakult benne egy ivó a Béka kegyeltjeinek, és néhány 

örömlány is állandó lak- és munkahelyéül választott egy-egy kabint. 

Iszapvár 

Ha azt a kocsmát keresed, ahol a legkönnyebb gyilkosokat, 

rablókat, kalózokat felbérelni, az Iszapvárba fognak irányítani. Itt gyűlik 

össze az igazi söpredék, a parttól gyakorlatilag legtávolabb lévő 

zátonyszigeten, amin még szilárd talaj található. A szigetecske csak 

csónakkal vagy hajóval közelíthető meg, saját stéggel is rendelkezik. Az 

épület neve tájékoztat a felhasznált anyagokról is: némi fa és rengeteg 

agyagos-iszapos-tőzeges-tajtékos trutymó egyvelegeként jött létre. A falak 

csálén állnak, derékszöget vagy egyenest nehezebb itt találni, mint 

sivatagi hangyát. Az épületnek egy fő, ivó része van, illetve később 

toldalékként három kisebb “egyezkedőhelyet” kapott, ezek a csapostól 

bérelhetőek, rozoga ajtajukon nagy vaslakat díszeleg, és azokat az 

ügyletek kötik meg itt, melyek még a részeg kalózok jóérzését is 

kikezdenék. Gyakori vendég itt a Béka, a Fekete Nővérek egy-egy 

képviselője, más kalózkapitányok, illetve Maraka kapitány is megjelenhet. 

Azon túl, hogy tele van gyilkosokkal, kalózokkal a hely, ritkán – 

nagyjából hetente – halnak csak meg vendégek, a legtöbben jól ismerik 

egymást. Mindazok ide járnak, akiket a városból már kitiltottak. 

Fekete Vidra kocsma 

A Fekete Vidra kocsma gyakorlatilag a tengerészek nem 

hivatalos, “közismert” központja, itt ismerhetnek minden kapitányt, illetve 

a hírhedtebb hajók legénységét is. A kocsmát egy hajdanán idevetődött 

toroni karakka farából alakították ki. A kapitányi kabinból építették meg 

az emeletet, és itt van berendezve a fogadós szállása is. Ő egyébként 

házas ember, de nem veti meg az egyéb fehérnép, illetve a fiatalabb fiúk 

társaságát sem. Felesége általában a söntés mögött áll, és többnyire ő is 

résztvevője a férje játszadozásainak, előfordul, hogy a férfiakat ő 

„toborozza” a kocsmából. Relatíve sok információval rendelkeznek, vagy 

ha nem, akkor tudják, kit kell keresni. Borsos áron mérik a híreket, az 

információ ára kb. 3-5 ezüstről indul. Kapcsolatuk az alvilággal elég 

stabil, nem háborgatják őket, cserébe, megfelelő mértékig, bizonyos 

személyek ingyen isznak és esznek náluk. Az ivó rész a legénységi 

fedélköz volt valaha. Itt megtalálhatóak az egykori függőágyak, kötelek, 

eszközök, céljuk a hely hangulatának, stílusának erősítése. A 

törzsvendégek akár alhatnak is itt, de a maximális alvólétszám 10-12 főre 

korlátozódik. A földszinti helyiségből két másik szoba nyílik: a konyha és 

egy raktár. A konyhában található két titkos, csempészek által használt 

tároló is. Az egyikben némi aranyra, fegyverekre és egy kis hordó naftára, 

a másikban egy nagyon masszív kis ládikára, benne egy mágikus térképre, 

a csempésztérképre bukkanhatnak. Ezt a térképet egy bérvarázsló 

készítette, és három különböző drágakő szerepel jelenleg rajta: a 

pipásmester smaragdja, a gorvikiak gyémántja és a vízimalom alatti rubin. 

Ezen felül szénnel be van karikázva a gyöngyhalászok szigete és az 

Antoh-templom, a gyöngyhalászoké körrel (utalás a gyöngyre), míg a  
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templom egy szögletes jellel. (Az ott lévő zafír szögletes csiszolású.) A 

sonioni opálról mit sem említ, a három rajta szereplő drágakőnek azonban 

a helyét is képes követni. A különböző kövek különböző színű, enyhe 

fénnyel világítanak rajta, a smaragd zölddel, a gyémánt fehérrel, a rubin 

vörössel. 

A kocsmában elsősorban a hírek cserélnek gazdát, illetve a 

„békésebb” kalózok és más tengerészek járnak ide. A söpredék inkább 

Dodd ivójába vagy az Iszapvárba megy. 

Dodd ivója 

Dodd ivója az a hely, amit a város söpredéke a legjobban ismer. 

Az ivó a kikötő közepén található, és rendszeresen teltház van, az olcsó 

lőrének és rumnak a tengerészek nem tudnak ellenállni. Néhány 

rézgarasból könnyen berúghat a betévedő, és elfelejtheti gondjait. Az ivó 

húsz négyzetlábnyi alapterülete számtalan ügylet helyszíne is egyben; a 

lopott és rabolt javak legtöbbje itt cserél gazdát. Azt már csak a vén rókák 

tudják, hogy az ivó hátsó részében is zajlik az élet… A vizeldéből egy 

álfal elmozdításával lehet eljutni a „verembe”, mely egy agyagos talajba 

ásott pincehelyiség. Itt nagyjából fél tucat asztalon zajlik a szerencsejáték, 

valamint az igazán nagy értékű javak cserekereskedelme, adás-vétele. Ha 

valaki ide akar bejutni, vagy erős ajánlás kell, vagy valami olyan érték 

(például egy értékes drágakő), melyre valamelyik helyi öregfiúnak is 

fájhat a foga. A hátsó részt mindig tagbaszakadt tengerészek őrzik, 

akikkel nem érdemes ujjat húzni, mert a rövid tengerész kardok könnyen 

kicsusszannak a hüvelyükből, és az illető testét az éjszaka már a cápák 

fogják felzabálni. Gorvikiak és kalózok egyformán járnak ide, a hely ilyen 

tekintetben függetlennek mondható. 

Gyémántbányák 

A gyémántbányákat nagyjából egy évszázaddal ezelőtt nyitották 

meg, először kettőt, majd nagyjából öt évre rá egy harmadikat, egy 

kalandozó Kadal-pap megérzése nyomán. A pap, miután megkapta jussát 

a méretes kövekből, elhagyta a vidéket. A fellelhető kövek száma 

nagyjából öt éve kezdett el csökkenni, már túl mélyre ástak a hegy 

gyomrában a bányászok. Nemrégiben – nagyjából két és fél éve – meg 

akarták nyitni a negyedik bányát is, de az első kutatások nem jártak 

sikerrel, így valódi járatot oda már nem építettek ki. Időközben 

bányászcéh alakult a kitermelés megszervezésére és kivitelezésére, rajtuk 

kívül senki nem tudja biztosan, mennyi kő van még a hegyekben. De a 

városiak kezdik sejteni, hogy nem sok lehet már hátra… 

Céhház 

A céhház a bányák cölöpfallal körülvett területén belül található, 

lényegében egy hosszú és keskeny ház. A ház hat helyiségből áll; ebből a 

bányákhoz két legközelebbi egy-egy hálófülke tíz-tíz ággyal, a harmadik 

egy nagy konyha és étkező, a negyedik a „vitaterem”, ahol számtalan 

karosszék és kanapé található, és ahol a céh vezetősége (a tizenöt elöljáró) 

a vitás kérdésekben dönteni szokott, egyébként egyfajta klubszoba. Ezek a 

helyiségek mind elérhetőek a mellettük lévőkből is. Az utolsó két terem a 

bányakapitány irodája és a drágakő raktár. A raktár csak az irodából 

érhető el, kívülről se ablaka, se ajtaja nincs. Az épület egésze fából 

készült, de tűztől védő varázsjeleket róttak rá. A raktárat tovább  

Dodd ivója térkép 

273. old. 

Sziklaváros 

Gyémántbányák térkép 

274. old. 

Céhház térkép 
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erősítették mágikus védelemmel, valamint őrzik is, így oda bejutni igen 

nehéz, a falak csak mágikus eszközök vagy varázslat segítségével 

bonthatóak le. A raktár ajtajának kinyitásához egyszerre két kulcsot kell 

elforgatni két zárban: az egyik kulcs mindig a bányakapitánynál, a másik 

pedig az adott hétre megbízott kulcsőrnél van. Másolat nincs, és csak 

rendkívül nehezen lenne készíthető. A raktárban már közel sincs annyi 

vagyon, mint régebben volt, a polcok és ládák jó része üresen kong; de így 

is megér vagy háromezer aranyat a számtalan drágakő, ami ott található. 

A bányakapitány háza 

Ha a bányakapitányt személyesen akarja felkeresni valaki, 

általában saját házában találkozik az illetővel. Ennek egyszerű oka van: itt 

érzi magát a legnagyobb biztonságban. A ház gyakorlatilag egy erődítés, 

kőből emelt, egyszintes épület, ablakain vasrács, ajtajában rugós 

mechanikával segített elhúzható rács található abbitacél lakatokkal. Az 

ajtón belül egy tárgyalóhelyiség fogadja a látogatót, innen masszív, vasalt 

tölgyajtókon keresztül lehet a többi termebe jutni. A tárgyalóhelyiségben 

egy nagy asztal tíz székkel, egy szép díszpáncél, a falakon képek. A többi 

szoba egyszerű lakrésznek mondható, egy hálószoba a kapitánynak és 

feleségének, egy a gyerekeknek, egy konyha és étkező, egy fürdő, és egy 

nappali- illetve vendégszoba található itt. 

Vízimalom taverna 

A Vízimalom taverna híresnek mondható nem csak városszerte, 

de az ide érkező átutazók is könnyen hallhatnak róla. A városba a nyugati 

oldalon lezúduló hatalmas, negyven láb magas vízesés alatt húzódó 

malomtó mellett alakítottak ki vízimalmot annak idején, mely a mai napig 

üzemel, és mellé-köré egy taverna is épült. Maga a tó is igazi 

látványosság: a békalencse, a tavirózsa, és az olykor feltűnő vízimanók a 

gyerekek kedvelt helyévé tették a tó környékét. A mögötte meghúzódó 

ligetes rész padjai pedig a szerelmesek és a titokban iszogató fiatalok 

számára kedves. A taverna rendkívül hangulatosan, igényesen 

berendezett, meszelt agyagfalaival, nádtetejével, búbos kemencéjével 

sokaknak elnyeri a tetszését. A malomkövet használják még őrlésre, de 

leginkább csak látványosság szintjén, a kevés gabonát amely a környéken 

terem inkább a fennsík valamelyik szélmalmában szokták megőrölni. A 

helyben készült tönkölylángos is híres a városban, ahogy Csöcsös Branna, 

a felszolgálólány is. 

A taverna árai viszonylag magasnak mondhatóak, az autentikus 

szállásért nem restellnek fejenként két-három ezüstöt kérni éjszakánként 

meleg vacsorával és egyszerű reggelivel, de a fejedelmi lakosztály ára a 

vendég stílusától, vérmérsékletétől és elsősorban becsült vagyonától 

függően három-tizenöt aranypénz ellenében bérelhető egyetlen éjszakára. 

A taverna pincéjében számos ősöreg boroshordó (köztük predoci 

ötfürtös), harctéri ereklye, lehordott katapultlövedék porosodik, de az ádáz 

kutakodó akár emberi maradványokat, évszázados ruhadarabokat is lelhet 

a sötétebb zugokban. Az egyik sötét, pókhálós szekrény mélyén található 

egy kis, duplafenekű ékszeresláda, melynek rejtett részében ujjpercnyi 

rubinkő található. 

  

A bányakapitány háza 
térkép 
273. old. 
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A világítótorony 

A város alapításával egyidőben emelték, a biztonságos hajózás 

érdekében – hiszen a kalózoknak kiemelten fontos volt a hajózás. Abban 

az időben még csak időszakosan üzemeltették a fényeket, mióta azonban 

egy kalandozó tűzvarázsló Sogron szent tüzévé bűvölte a jelzőtűz méretű 

fényforrást (4k6 Sp, E:15) a világítótorony folyamatosan üzemel. A 

tornyot Ordan P.sz. 1743-ban, a városállamok közötti egyezménnyel 

nyilvánította Sogron előtt is törvényessé és szentté, mivel a város hajói 

segítették az ordani ügynököket. Az ordani pecsétes díszoklevél a 

Kalózpalotában van, a torony falán pedig külön tajtékfaragvány – a 

legújabb – emlékezik meg az eseményről. Maga a torony 50 láb magas, 

alapjában 15 láb széles, a helyi kőből emelt, tajtékfaragásos díszítésű – 

ami egyébként alul a város alapításának történetét meséli el faragványok 

formájában. Belül csigalépcső vezet a legtetejére, ahol az örökégő tűz 

található, bár ezt mostanában már nem kell körbejárni. Máig megmaradtak 

a kőoszlopok közé leengedhető fa árnyékoló redőnyök, amikkel elzárható 

a fény, de ezeket sosem használják, karbantartottságuk elégtelen. A 

világítótoronyhoz kacskaringós hegyi út vezet fel, szekérrel csak az első 

harmadáig járható. Egyetlen bejárata van a szélárnyékos oldalon, amely 

egy régi tölgy ajtó minimális vasalattal, zárral (zárnyitás +10%). A torony 

fényét ötven tengeri mérföldről is lehet látni. 

Az alsó szinten van egy raktárhelyiség, javarészt kihasználatlanul, 

mivel már nem kell tüzelőt szárítani benne. Berendezése két priccs, 

amihez egy asztalka párosul. Felszerelés, takarók, élelem a szolgálatot 

adóknak. 

Itt tudnak pihenni a „fény őrzői”. Általában ketten vannak itt, és 

felváltva ellenőrzik a jelzőtüzet, parancsra pedig leárnyékolják – bár ilyen 

emberemlékezet óta nem fordult elő. Nappal figyelemmel kísérik a 

hajóforgalmat is, a helyi hajók zászlójelzésekkel jelentkeznek be, így 

azokról 80% pontossággal tudnak információt adni, amit egy szakadozott 

könyvben rögzítenek ikszekkel és a hajó nevére utaló jelképekkel. 

Értelemszerűen a toronyból jól belátható az egész kikötő. 

A toronyban a családi tanács által fizetett két őr váltja egymást 

hetente. A hét első napján, reggel esedékes váltást mindig jelentik a 

városőrségnél, ekkor kapják meg az őrségért járó fél ezüstöt. Népszerű 

munka, a városőrségből is többen jelentkeznek ide, így 50%-ban jó harcos 

is van jelen. A világítótorony egyébként látogatható városi tulajdon, de 

nem érdekel különösebben senkit. 

Érdekesség, amiről az őrök sem tudnak, hogy a raktár titkos 

rekeszt rejt, még az építés idejéből, benne néhány egykori kalóz kincsével. 

(Néhány ékszer összesen 30 arany értékben, ide különlegességek is 

mesélhetőek.) 

Őrtornyok 
A város falakkal ugyan nem bír, de számos őrtorony vigyázza a 

lakók biztonságát. Ezek a tornyok két-három, esetenként négy emelet 

magasak, legfelső szintjükön minden eseteben fedett kerengővel. A 

világítótornyoktól ellesett tükrös-lámpás módszer segítségével őrfények is 

vannak a tornyokban, így éjszaka képesek bevilágítani a környéket az 

őrök, ha valami gyanúsat észlelnek. Az őrség nem túl fegyelmezett és 

komoly, sokszor önkéntesek is akadnak köztük, de ha egy tisztes polgár  

Semleges részek 

Őrtornyok térkép 
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bajban van, előbb-utóbb azért számíthat segítségre. A tornyok kőből 

épültek, és erődített lakhelyként is szolgálnak; az alsó szinten hűvös 

raktár, a magasabb szinteken hálókörlet, egyszerű konyha található. 

Iránytű tér 

A tér szélén található a sok-sok éve lezárt, és mára gyakorlatilag 

leomlott Quiron-pentádba vezető térkapu. Maga a tér a rajta lévő hatalmas 

iránytűről kapta a nevét: kikövezett tér közepén egy húsz láb átmérőjű 

iránytű található, melyet a város egykorvolt építőmestere ajándékozott a 

településnek. Az iránytű nem csak a négy égtájat, de a fokokat is mutatja 

minden irányban (hathüvelykenként 1° eltérést), illetve a nevesebb 

települések feliratai is mind-mind megtalálhatóak a megfelelő irányoknál. 

A legfrissebb ezek közül Új-Pyarroné, illetve az egykorvolt hitközpont 

nevénél a nemrégiben odavésett „Ó-” előtag. 

Fogadó a kedvező szélhez (Szeles) 

A Szeles a város leghíresebb fogadója, itt mindenki megfordul, 

aki számít. A fogadó berkein belül béke van, erről a fedélzetmester 

gondoskodik. Ugyanis a Szeles tulajdonosa egy hajdanvolt fedélzetmester, 

aki nem átallotta a legénység tetemes részét is bevonni a munkába. Így a 

szakács is hajószakács volt annakelőtte, a felszolgálók is volt matrózok, és 

a rendfenntartásról is ők maguk gondoskodnak. Nagyjából húsz 

megállapodot tengeri medve üzemelteti együtt a helyet, elképesztően nagy 

forgalommal, amit a hírnévnek és a kis árrésnek is köszönhet. Nagyvárosi 

dámáknak nem ajánlott a hely, mert gyakran csattannak pofonok vagy 

törnek a kerámiakorsók, de az ügy mindig hamar rendeződik. A Szelest 

mindenki szereti, a Szelesre mindenki vigyáz. 

Hétvitorla fogadó 

A Hétvitorla már legalább ötven éve áll, így a város öreg épületei 

közé tartozik. Kőből épült, cégérén egy hatalmas, ötárbócos hajó díszeleg. 

A fogadó főként a nyugalomra vágyó átutazók kedvelt helye, borsos 

áraival (1 ezüst/szoba/éj) a legtöbb rosszéletűt elriasztja. Gyakran 

megfordul itt Ruben Capullonto, a gorviki örökös, ha nyugalomra vágyik. 

Persze a Keszeg itt sem téveszti szem elől, sőt, gyakran itt is szokta 

tanítgatni, egy félreeső asztalnál van lehetősége mesélni. 

Gyöngyhalászok szigete 

Egy egészen apró sziget, amit egy híd köt össze a várossal. A 

szigeten összesen 16 viskó található. Ebből egy használaton kívül van. Ez 

a legelső ide kitelepülő gyöngyhalászé volt (polipkarú Serran). A sziget 

függőhídja bármikor behúzható, a gyöngyhalászokat nem zavarja az 

úszás. Kikötni sok helyen lehet, több csónakmóló veszi körbe a szigetet, a 

gyöngyhalászok is ilyenekkel futnak ki vadászni, ahogy ők mondják. A 

sziget egyik oldalán egy természetes korallzátonynál alakították ki az 

Antoh-szentélyt. 

Maga a kicsi sziget szürke sziklás és csupán egy kiépített ösvény 

vezet körbe a házikókhoz, illetve fel a sziget közepén található egyetlen 

fához, egy terebélyes és öreg fűzfához. A különlegessége, hogy a korábbi 

gyöngyhalászok hamvai vannak felakasztva a fára fadobozkában, urnában 

vagy egyéb tárolóban. Ez a hagyomány arra vezethető vissza, hogy az első 

lakóját a szigetnek így helyezték végső nyugalomra, hogy örökké lássa a 

tengert. Az övé volt az az épület, amelyet soha nem fognak kiadni.  

Fogadó a kedvező 
szélhez térkép 
275. old. 

Hétvitorla fogadó térkép 

275. old. 

Ruben Capullonto 

254. old. 

Hagar Teraquo, a 
Keszeg 
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244. old. 
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Ezidáig 125 kis urna lóg a fán. (Esetleg az egyikben lehet a gyöngy. Vagy 

egy titkos barlang lehet a sziget alatt, amit 1 merülő lyukból lehet elérni 

az egyik viskó titkos lejáróján keresztül.) 

A sziget házai félig a kőbe süllyesztett, kő és fa, viharálló 

házacskák, tűzhellyel. A gyöngyhalászok közössége zárt, akit felvesznek 

– a havonta egyszer összeülő tanács előtt sikeres vizsgát tesz 

képességeiből, ami általában egy jelölt és tengerbe dobott tárgy 

megkeresése és felhozatala – az kap itt házat. A tanácsnak minden 

gyöngyhalász tagja, a rangsorrendet a felhozott gyöngyök mennyisége és 

minősége határozza meg. Aki két holdhónapon keresztül semmit nem 

szerez, azt elküldik a szigetről. 

A városban egészen szigorú szabályok vonatkoznak a 

gyöngyhalászatra. Törvényesen csak a gyöngyhalászok hozhatnak fel, és 

adhatnak-vehetnek gyöngyöket Erone felségvizein. Ők a tanácsnak 

számolnak el, és együtt fizetik gyöngyben, kéthavonta a létszámuknak 

megfelelő adójukat a város urának, ezért azok segítik és védelmezik őket. 

Az adóba le nem adott gyöngy a halász tulajdona, szabadon értékesítheti. 

Ugyanígy tehet minden mással is, amit a felszínre hoz. Az illegális 

gyöngyhalászatot és gyöngykereskedelmet szigorúan, az egyik lábfej 

levágásával büntetik. A gyöngyhalászoknak jelenleg 13 tagja van. 

Antoh-szentély 

A tengerúrnőnek nem csak nagytemploma, hanem egy kis 

víziszentélye is található a városban. A gyöngyhalászok szigetén a 

korallzátony egy természetes kis öblöt alakított ki; ezt a helyet szentelték 

fel néhány évtizeddel ezelőtt Antoh-papjai, hogy a gyöngyhalászoknak és 

egyéb hajós népeknek ne kelljen mindig „felmászni” a templomhoz, hogy 

Antohnak áldozzanak. Ennél a kisebb „medenceszentélynél” is mindig 

van egy-két pap vagy legalább segéd, akik az áldozatbemutatáshoz tudnak 

segítséget adni, esetleg áldást adhatnak az útra, vagy víz alá készülőknek. 

Leírások 

Az igazgyöngy – a kalózfülbevaló 

Hozzávetőleges hely: a Béka fülében (Zátonyváros) 

Kapcsolódó személyek: a Béka 

A Béka, a kalózok helyi kapitánya imádja az ékszereket. 

Legkedvesebb ékszereinek egyike egy igazgyöngy fülbevaló, melynek 

párját már a tenger feneke őrzi, egy tengeri szörnyeteggel vívott 

ütközetben veszett oda a bátyja, aki azt viselte. A fülbevalót tőle kapta, 

mikor kapitánnyá választották, huszonöt évvel ezelőtt. Semmi pénzért 

nem válna meg tőle. Na jó, kétszáz aranyért még ezt is odaadja. 

Egyébként valamilyen komoly szívességért (például valamelyik rivális 

érdekcsoport vezérének elhozataláért) szívesen odaadja. 

A Béka mostanság kevesebbszer mozdul ki, mióta a Kalózpalota 

nem az övé, a Zátonypalotában illetve az Iszapvárban tölti ideje nagy részét. 

A Zátonyvároson és a semleges területeken kívül máshová még véletlenül 

sem megy, és különleges eseteket kivéve mindig emberei kísérik. 

Ha a kalózok mellé állnak a játékosok az érdekcsoportok 

küzdelmében, akkor ezzel a drágakővel nem lesz gondjuk, a Béka, sőt, 

sok rangosabb kalóz is tudja, hogy valódi igazgyöngyről van szó. 

A drágakövek 

A Béka 

255. old. 

Zátonypalota 

238. old. 
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A sonioni opál – az amund talizmán 

Hozzávetőleges hely: az amund pap fejdíszében 

Kapcsolódó személyek: amundok 

Az amundok a játék jelenében már az abadanai falak alatt járnak. 

Követeik még mindig járják a világ nagyobb városait, keresik a 

szövetkezni óhajtó hatalmakat, és ide is eljutnak. A követség a hegyekben 

összeakadt egy rablóbandával, és ráadásul a hegyvidék vadjaival is 

meggyűlt a baja, így az összetétel kissé megváltozott: a főpap mellett 

csupán egyetlen hatalmas harcos élte túl a küzdelmeket, azonban egy tucat 

megbabonázott rabló is van velük. A rablók vezére – gátlástalan gorviki 

sorozatgyilkos – szövetséget kötött a főpappal, amikor rájött, hogy nem 

győzhet, így először ő érkezik majd a városba, kérdezősködni, 

körülszimatolni, mert sokkal kevésbé kelt feltűnést. 

A tízkarátos, mágikus tisztaságú (de jelenleg nem működő) ékkő 

a pap fejdíszének éke számos apróbb drágakő között. Erőszak nélkül 

nemigen lehet megszerezni tőle, de hatalmas tudásért, kapcsolatokért, 

egyszerűen szólva valami olyasmiért, ami miatt ideküldték, probléma 

nélkül megválik tőle. 

A rubin – Ruben Capullonto 

Hozzávetőleges hely: Változó (az Utazóváros vagy a Zátonyváros, 

esetenként a Hétvitorla fogadó) 

Kapcsolódó személyek: Ruben Capullonto, a Keszeg 

A kalandozóknak elég egy kicsit kérdezősködni, vagy nyitva 

tartani a fülüket, és megütheti azt egy név: Ruben Capullonto. Ő a gorviki 

örökös, és nem nehéz a Ruben névhez a rubint asszociálni, így könnyen 

lehet, hogy maga a fiú is „drágakőként” funkcionál majd. A fiú 

kalandokra, izgalmakra, pörgésre vágyik, a Keszeg viszont tudja, milyen 

veszélyes is lehet, gyakorlatilag ő a fiú lelkiismerete. Erőszakkal 

meggyőzni szinte lehetetlen, a Keszegen kell felülkerekedni. Ez még 

csoportosan is komoly kihívás lehet, mert amennyiben nem tisztességes 

párbajban próbálják legyőzni, bizony értesíti a családfőt, aki nem lesz rest 

papot, boszorkánymestert és siedonokat küldeni fia és tanítója 

megmentésére. 

A smaragd – a föld ajándéka 

Hozzávetőleges hely: Tajtékváros, pipakészítők háza 

Kapcsolódó személyek: Tamurro Imer (a pipásmester), Eron Gwon (az 

ifjú Kyel-pap) 

Tamurro Imer, a pipásmester egy rendkívül méretes, húsz karátos, 

még tisztítatlan smaragdot talált néhány hete a mocsárban, mikor tajtékért 

ásott legújabb megrendeléséhez. A kőről senkinek nem beszélt, kivéve 

egy fiatal Kyel-papot, Eron Gwont. A mesternek feltett célja hogy ő maga 

tisztítja meg a követ, és mestermunkájába, egy csodálatos pipába építi be. 

Van is egy, erre a célra éppen alkalmas, már majdnem teljesen kész 

pipája, így ha nem szól közbe semmi, három nap alatt el tudja készíteni a 

pipát, amit aztán majd a város leendő urának szán. Tudniillik ő is nyitott 

szemmel jár, látja, hogy lassan el kell dőlnie a helyzetnek. Így, ha esetleg 

csak ez az egyetlen kő hiányozna a gyűjteményből, és a karakterek vagy 

pártfogoltjuk joggal áhítozik a város urának címére, megkaphatja ezt a 

követ, gyakorlatilag erőfeszítés nélkül. 

  

Addoru 

259. old. 

Ruben Capullonto 

254. old. 

Tamurro Imer 

257. old. 

Rahha-tiaha 

260. old. 

Ambiriel 

259. old. 

Hagar Teraquo, a 
Keszeg 
254. old. 

Eron Gwon 

258. old. 

Pipakészítők háza 

237. old. 



 

246 

Eron Gwon csak akkor fogja elárulni a kő titkát, ha a pyarroni 

oldal segítése mellett esküt tesz a csapat, vagy ha az életét fenyegetik, 

ráadásul elég hihetően (pl. a szeme előtt gyilkolnak, vagy jó ideig 

kínozzák, esetleg megcsonkítják). 

A keresővarázsnak hála a csempésztérképen is rajta van. 

A zafír – Rifass Ectebazio Del Mosso 

Hozzávetőleges hely: a kikötő, a Sellőkirálynő 

Kapcsolódó személyek: Rifass és Rio Ectebazio Del Mosso 

Rio Ectebazio lánya is nevezhető drágakőnek, éppúgy, ahogy 

Ruben Capullontó is. A “Rifass” név visszafelé “ssafiR”, vagyis zafír, és 

erre a szójátékra igazán nem nehéz rájönni. A kikötői lebujokban, 

elsősorban az alvilághoz közelebbi Dodd ivójában vagy az Iszapvárban 

gyakran beszélgetnek a „kis, húsos lánykáról”, és hogy milyen 

gusztustalanságokat művelnének vele, ha sikerülne elkapniuk. Rifass 

azonban nem gyakran keveri magát bajba, ilyen csapszékben nem is lehet 

rá számítani. Viszont a Fekete Vidrában majd’ minden nap megfordul, 

egy kis szórakozásért, és esetleges hírekért. Apja néha kisebb feladatokat 

bíz rá, de inkább csak örül, hogy ha lánya nem keveredik bajba. Az 

éjszakákat mindig a Sellőkirálynő fedélzetén tölti, ez apja zászlóshajója, 

egy ötárbócos, hetvenegy láb hosszú dromonóriás. A hajó öt szintes, a 

fedélzettől számított második szinten lefelé található a leányzó 

lakosztálya. A hajón mindig több tucat katona és matróz van, éjszaka a 

fedélzeten kevesebben, de az első fedélközben annál többen: aki a lány 

vagy apja lakosztályához kíván hozzáférni, annak biztosan át kell 

verekednie magát rajtuk. Rifass a városban néha egyedül mászkál, 

azonban apja utasítására ekkor tisztes távolból általában egy-két ügyes 

fejvadász követi, akik nem restellnek lesből, méreggel ölni. 

A gyémánt – a legendás „szivárványgyémánt” 

Hozzávetőleges hely: a bánya / a bányászok céhháza 

Kapcsolódó személyek: a bányászok zsoldosai 

A játék kezdetén az ökölnyi, szivárvány színben pompázó 

gyémánt még a legmélyebbre nyúló bányában, egy nemrég, természetes 

omlással keletkezett járat legvégén található. A céh megpróbálja titokban 

tartani, de néhány fickónak ittasan eljár a szája egy ivóban, és a hír az 

omlásról, illetve a gyémántról hamar elterjed. Anghven Aggil már néhány 

nappal korábban felbérelt pár zsoldost (Aszisz kompánia), bár más okból 

(személyes fenyegetést kapott egy vélhetően gorviki haramiától – aki 

egyébként az amundokkal lepaktáló sorozatgyilkos, aki feszültséget akar 

szítani), de most kapóra jönnek neki: ők védik az első napon a bányát, 

majd az első éjszakai kifejtés és átszállítás után a céhházat és annak 

kincstárát. Aggil csak a harmadik napon gondolja át alaposan a dolgot, és 

küldi vissza a bányához a zsoldoscsapatot, hogy aki esetleg őket követné, 

továbbra is higgye azt, hogy a kő a bányában van. A felbérelt kardok 

azonban a bányától tökéletesen ellátnak a házig, illetve az általuk 

szervezett kis őrjárat is mindig a ház mellett megy el, alapos 

megfigyelőnek feltűnik, hogy nem is igazán a bányát őrzik. Ötven 

lábnyira vannak, így néhány szegmens alatt a céhháznál teremhetnek. 

Le kell szögezni, hogy ennek a gyémántnak valójában semmi 

köze nincs az alidari szivárványgyémánt(ok)hoz. Ez egy egyszerű 

gyémánt, de mérete és tisztasága okán az emberek máris legendákat  
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költenek köré: van, aki szerint szebb még az alidarinál is, van, aki szerint 

egy pont olyan gyémántokat tartalmazó járatra bukkantak. Szóval a 

pletykák már beindultak. 

A smaragd II – a Fekete Nővérek kincse 

Hozzávetőleges hely: a Korallsziget 

Kapcsolódó személyek: a Fekete Nővérek 

A Korallsziget – maga a valódi sziget – a partoktól mintegy 

tizenöt mérföldre található. Területe mindössze harminc-negyven 

négyzetláb, és egyetlen oldalról közelíthető meg, mindenhonnan 

máshonnan éles korallzátonyok teszik lehetetlenné a hajóknak, hogy 

kikössenek rajta. A szigeten néhány fabódén kívül semmi érdemleges 

nincs, a Fekete Nővérek ide szoktak kikötni, hogy a hajó kisebb sérüléseit 

megjavítsák és a zsákmányt elosszák, ha tengeri csatán vannak túl. 

Egyébként az azonos nevű hajón tengetik napjaikat, ami egy galleon, 

melynek hossza meghaladja az ötven lábat is. A nővérek száma kétszáz 

körülre tehető, mindnyájan nők, törvényen kívüliek. A nővérek 

mindenben egyenrangúak, kapitányuk portyáról-portyára, napról-napra 

változik, annak fényében, kit szavaznak meg éppen. Ez a sajátos 

demokrácia sokszor hozott már bajt rájuk, de hosszú távon mégiscsak 

működni látszik. Az aktuális kapitány kapja meg az ékkövekkel díszített 

látcsövet, mely tizenötszörös nagyítású képet kínál. Ennek a látcsőnek a 

dísze, a lencse fölötti rész éke egy méretes smaragd. A nővérek a látcsőtől 

biztosan nem válnak meg önszántukból, de a kőtől esetleg megválhatnak, 

több száz vagy ezer(?) arany érték ellenében. 

A gyémánt II – Gorvik keze messzire ér 

Hozzávetőleges hely: a Ranagol-templom 

Kapcsolódó személyek: a Ranagol-pap, a küldött 

Ha a kalandozók valamilyen okból kifolyólag nem tudják 

megszerezni a szivárványgyémántot, egy másik effajta drágakőnek is a 

nyomára bukkanhatnak. A gorvikiak nagy része, illetve az alvilág pár 

mindenhová bejáratos figurája tud egy gyémántról, mely a Ranagol-

templom titkos pincéjében található (a gyémánt helye a csempész-

térképen is szerepel, korommal jelölve). A pincét csak Ranagol papja 

tudja kinyitni, csak ő ismeri a varázsszót, és ezen felül még egy további 

oka is volt annak, hogy egy hónapja ide rejtették a bányászcéh lemészárolt 

embereitől megszerzett diónyi, áttetsző gyémántot: ha a pincébe hitetlenek 

tévednek, az ott munkálkodó varázsjel egy Raquant szabadíthat rájuk. A 

raquannak körönként 60% esélye van rá, hogy az őt – megidézése után 

síkjára – visszaküldő varázsjel hatását örökre megszüntesse. Ekkor az 

Elsődleges Anyagi Síkon marad haláláig! Ha a kalandozóknak esetleg 

nem sikerül legyőzniük, és elmenekülnek, a Raquan eszeveszett 

pusztításba fog kezdeni, amint kijut a templomból, és nem állapodik meg 

addig, míg a templom jelenlegi Ranagol-papját meg nem öli. Ranagolnak 

egyetlen papja és két papnövendéke van jelenleg a városban, közülük egy 

valaki mindig a templomban tartózkodik, a másik kettő olykor a városban, 

elsősorban az utazónegyedben, azon belül is leginkább a Kalózpalotában. 

A pincébe a templom áldozóoltárja mögött lehet lejutni, lépcső 

nem, csak létra vezet a hatszor hat láb alapterületű helyiségbe, mely a 

templom megépülése előtt csempészraktárként működött. A pincében 

néhány hordó, zsák és láda található, elsősorban élelmiszer vésztartalék és  
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egyéb, értéktelen kacatok, de egy kis ládikában selyembe csomagolva 

néhány aprócska, nem teljesen tiszta gyémánt (~100 arany), és a diónyi 

áttetsző gyémánt is megtalálható. 

A zafír II – az aranyszigony 

Hozzávetőleges hely: az Antoh-főtemplom 

Kapcsolódó személyek: Antoh-papok 

Antoh főtemplomában, az oltármedence felett egy hatalmas, 

abbitacélból szőtt háló függ, melyet a tetőszerkezetet tartó nagy 

gerendákhoz rögzítettek, összesen tizenhat ponton. Ebben a hálóban 

fekszik az Aranyszigony, egy Antohnak szentelt tárgy. A szigonyt a 

papok, sőt minden hívő is nagy becsben tartja, a legenda szerint ezerszáz 

éve, Antoh akkori kegyeltjének, aki Erone hercegség főpapja és 

kalózhercege is volt egyben, a tengerből ugrott a kezébe Antoh 

adományaként, miután egymaga pusztította el a városra és hercegségre 

törő, Odrából ideérkező flottát. 

A kő létéről elég sokan tudhatnak, hiszen aki egyszer is megnézte 

közelebbről (pl. áldozott Antohak), az már láthatta. Antohtól való 

félelmükben a hajósnépek azonban nem mernek hozzányúlni, a papok 

pedig nem hajlandóak. A kő szerepel a csempésztérképen is. 

A szigony egy erősen mágikus fegyver, hordozója naponta 

egyszer alkalmazhatja a „megfékezés” varázslatot mágikus hatalom 

befektetése nélkül. A helyi papok fel vannak rá hatalmazva, hogy ha olyan 

erős vihar érne a városhoz tartozó öbölbe, mely ártatlanok pusztulásával 

fenyegetne, használják az eszközt. 

A szigony három ágában három különböző, mágikus drágakő található: 

• A bal ágában akvamarin, védelem az ősvíztől, 10 E. 

• A középső ágában zafír, mely egy rendkívül erős, 20 E-s 

ősvíz aurát von a szigony szárán található rövid varázslitániát 

(„Étekadó és őriző, életadó és elvevő, óvd gyermeked!”) 

fennhangon elismétlő használó köré, mely bármikor 

megszüntethető, 1 órán át hat (eddig kitart a belé zárt levegő 

is), és naponta egyszer használható. 

• A jobb szélsőben hematit, védelem, 10 E (+5 Vé). 

A háromágú szigony harcértékei egyébiránt (játéktechnikailag 

egy 93 Mp-os szigony harcértékei + 5 Vé):  

• Ké: 8, Té: 25, Vé: 25, Sebzés: k10+3, Tám/kör: 1, Súly: 4 

font, Érték: 5000+ arany. 

A sonioni opál II – Rio Ectebazio Del Mosso zsebórája 

Hozzávetőleges hely: Rio Ectebazionál vagy a kabinjában 

Kapcsolódó személyek: Rio Ectebazio 

Rio Ectebazio dicső múltra tekinthet vissza, ami a kapcsolatait 

illeti. Shadonban, Pyarronban és Erigowban is tanult, bejárta a kontinens 

számtalan országát, hogy minél több kultúrával megismerkedjék, és – ha 

majd ő kerül Dies Ravallona trónjára – felelős döntéseket hozhasson, a 

világ működésének és a népek akaratának megfelelően. Egyik ilyen útja 

során ismerkedett össze egy kahrei mesteremberrel, aki azóta már Gilron 

elé került. Ez a mesterember halálos ágyán saját gyermekei helyett Riora 

hagyományozta az évszázadok óta, számos generáció által tökéletesített 

zsebórát. Ez a különlegesen díszes, aranyozott, elképesztő mechanikával 

megáldott óra két mutató segítségével képes mutatni az idő múlását.  
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Mágikus tulajdonságát a Gilron-papoknak tulajdonítják, de valójában 

tévednek. Áthatja ugyan a mágia a papok tevékenysége nyomán, de 

valójában nem a mechanika sugározza a legerősebben a mágiát, egy óidők 

háborúiból évezredek alatt északra keveredett, tíz karátos sonioni 

opálkristály hegyén fordulnak a mágnesezett mutatók. A drágakő – és az 

óra – elképesztő értékét tovább növeli, hogy ez a kő egyike a dorani 

szilánkoknak, a tíz kőnek, melyekbe általános mágikus védelmet zártak. 

Az óra hordozójának tíz százalék esélye van rá, hogy az ellene irányuló 

mágia nem jön létre. 

Rio a zsebórát éber óráiban mindig mellényzsebében tartja, 

melyet csak ritkán vesz le. A zsebórához aranylánc is tartozik, annak 

végén csíptető van, mellyel zsebe belsejéhez van erősítve – ezzel óvja a 

lopástól és a leeséstől. Alváskor mellényét a szék támlájára akasztja, 

zsebóráját pedig az asztalon hagyja, ezzel emlékezteti magát arra, hogy 

minden reggel tisztítsa meg kvarcüvegét. 

A rubin II – A Vízimalom taverna titkos pincéje 

Hozzávetőleges hely: A vízimalom alatt 

Kapcsolódó személyek: - 

A taverna pincéjében számos ősöreg boroshordó (köztük predoci 

ötfürtös), harctéri ereklye, ágyúgolyó porosodik, de az ádáz kutakodó akár 

emberi maradványokat, évszázados ruhadarabokat is lelhet a sötétebb 

zugokban. Az egyik sötét, pókhálós szekrény mélyén található egy kis, dupla-

fenekű ékszeresláda, melynek rejtett részében ujjpercnyi rubinkő található. 

A pince ajtaja nem túl masszív, őrizve sincs, a kőről igazából igen 

kevesen tudnak; egy keresővarázs eredményeként a csempész térképen szerepel. 

Az igazgyöngy II – a gyöngykeresők 

Hozzávetőleges hely: a gyöngyhalászok szigete 

Kapcsolódó személyek: a gyöngyhalászok 

Ha a játékosoknak nem sikerül egyezkednie a kalózokkal 

(bármilyen okból kifolyólag), akkor a gyöngykeresők jelenthetik az 

alternatívát az igazgöngy megtalálására. Maguk a keresők nincsenek 

sokan, és a gyöngyöket a legritkább esetben adják el jött-menteknek, 

szigorú belső szabályokat alakítottak ki arra nézvést, kihez kerülhetnek a 

gyöngyök. A játék jelenében éppen megszakították kapcsolatukat Bare 

Capullontóval, mert miután szóvá tették, hogy a gróf nem fizet időben, 

egyiküket egyik reggel holtan találták. A gróf nem fog tovább menni, 

ennyi figyelmeztetés éppen elég volt, azonban a gyöngykeresők készülnek 

megállapodni Dies Ravallona urával, hogy mostantól neki dolgoznak 

majd – pláne, ha a város vezetését is átveszi. A gyöngyhalászok nem 

hülyék, valódi, mágikus tisztaságú igazgyöngyöt ritkán találnak, sokszor 

hetekig egyáltalán nem. Amikor valószínűsítik, hogy találtak ilyen 

gyöngyöt, azt mindig az Antoh-szentélyhez viszik, ahol egy rövid áldozati 

rituálé után a tengerúrnő megmondja nekik, valóban mágikus tisztaságú 

gyöngyöt találtak-e. Ha a játékosok megbízzák a gyöngykeresőket, hogy 

mind foglalkozzanak az üggyel, akkor három nap múltán találnak 

igazgyöngyöt. Persze ez legalább ötven-száz aranyukba fog kerülni, a 

gyöngyhalászok is ismerik a tarifát. Az egyik gyöngyhalásznál jelenleg is 

van egy aprócska, mágikus tisztaságú igazgyöngy, de ő sem tudja, hogy 

valóban az lenne – viszont a játékos karakterek valami különleges 

varázslattal például kideríthetik ezt. 
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Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2016-galeria.pdf 

Jellemzés: Anghven vágya mindig is az volt, hogy zenész 

lehessen, de fiatalkorában a pénz miatt a bányában kötött ki. Két 

évtizeden keresztül nélkülözött és dolgozott éjt nappallá téve azért, hogy 

harmincnégy évesen, tíz évvel ezelőtt elérje célját: a céh vezetője 

lehessen, és felszabaduljon elég ideje és pénze ahhoz, hogy elkezdhesse 

tanulmányait. Magánórák százait vette kontinensszerte híres bárdoktól, de 

a mágiához sajnos nincs jó érzéke, csak a szemfényvesztések sikerülnek 

neki. Hangszere a hegedű. A szemkötője is ép szemet takar, csak 

megszokásból hordja, mivel nap mint nap drágaköveket vizsgál, amikre 

kénytelen egy szemmel fókuszálni. 

Kinézet: Középmagas, átlagos testalkatú fickó, elegáns 

öltözetben, széles övben, a helyi divatot mindig követve. Ha leveszi 

hosszú bőrkabátját, azért lehet látni, hogy ő maga is dolgozott bányában, 

de kezein már látszik, hogy egy ideje nem fogtak szerszámot. Negyvenöt 

év körüli, szemkötőt hord. 
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Jellem: (rend-élet) Rendszerető, szorgalmas és komor férfi. A 

pyarronita értékrendet vallja magáénak. Kyelhez, Dreinához, Antohhoz és 

Albornehoz is szokott imádkozni. 

Motiváció: Új tárnát akar nyitni, de addig is a bányászcéh 

státuszát megőrizni, a bányászokat fizetni. 

„Uraim, én nem szoktam hazudni.” 

Erő 13  Ép: 12  Fp: 44  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 16  Pp: 17  Alap - 17 40/13 99 - 

Ügyesség 13        Hajítóbárd 2 26 60 103 k6 

Egészség 16  Ellenállás A M  Rövidkard 1 26 52 113 k6+1 

Szépség 9  TME 4 2  E.k. csatabárd 1 22 52 110 k10 

Intelligencia 14  Statikus 17 17  Tőr 2 27 48 101 k6 

Akaraterő 12  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 21 19        

   

Kiemelt képzettségek  Ismert nyelvek 

Fegyverdobás (bárd) Mf Etikett Mf  közös 5 

Legendaismeret Mf Lélektan Mf  gorviki 5 

Kötelékből szabadulás Af Értékbecslés Af  dzsad 4 

Mászás 66% Lopózás 50%  Pszi használat Af 

Felszerelés: Díszes ruházat, néhány ezüstnyi készpénz, egy levélbontó tőr (nem nevezhető fegyvernek). 

Megjegyzés: Csak a fénymágiát ismeri. Nem szokott varázsolni. Ha mégis: Tárgyalkotás [ETK 142.o.], Képidézés 

[ETK 143.o.], Láthatatlanság [ETK 140.o.], Rejtjel [ETK 145.o.]. 

Jellemzés: Családja már hetedik generáció óta uralja Dies 

Ravallonát, az ő keze alatt erősödött meg a város befolyása a tengeren. 

Remekül kihaszálta az Eronéban közelmúltban történteket, és a tengeri 

kereskedelemre már-már rátette a kezét. 

Tíz éve vette át titulusát apjától, így „kezdőnek” nem nevezhető, 

de még nem tökéletes diplomata. 

Bal lábfejének csak csonkja van meg, a többi rész nem valódi, 

hanem fából faragott, de nagyon ügyesen titkolja. Egy tengeri ütközetben 

vesztette el. 

Kinézet: Ötven év körüli, nagydarab fickó. Shadoni vonásai, 

barna haja, ápolt szakálla van. Ruhája is a shadoni stílus és a tengeren 

praktikus felszerelés keveréke. Látszik, hogy ha kell, még ma is megállja 

a helyét a harcban. Bal lábára sántít. A többség csak Cápahercegként 

emlegeti, lévén Dies Ravallona címerállata a cápa. 

Jellem: (rend-élet) Vezetéshez szokott, kimért, megfontolt. 

Domvik hívő, de nem túl erősen. 

Motiváció: Nem titkoltan be akarja olvasztani Eronét a 

hercegségébe. A drágakövek begyűjtése is érdekli. 

„Ha egy egész hercegséget eligazgatok, még egy város igazán 

nem okozhat gondot.” 
  

Rio Ectebazio Del 
Mosso 

3. tsz. harcos 
50 éves, ember, férfi 

rend-élet 
Dies Ravallona ura, a 

Cápaherceg, 
a külhoni flotta 

parancsnoka 
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Erő 12  Ép: 12  Fp: 40  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 20 45/2 98 - 

Ügyesség 14        Szablya 1 25 60 115 k6+2 

Egészség 15  Ellenállás A M        

Szépség 12  TME 4 5        

Intelligencia 15  Statikus 50 50        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 54 55        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Politika/diplomácia Mf Jog/törvénykezés Mf  közös 5 

Hajózás Af    shadoni (gorviki) 5 (4) 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: Díszes szablya, zsebóra (kahrei mestermű, benne 10 karát sonioni opál), 10 arany, 10 ezüst készpénz, de 

az ő tulajdonát képezi a három dromon, a két bárka, és négy tabrak is, amivel az öbölbe érkeztek.  

Megjegyzések: Zászlóshajója, a Sellőkirálynő egy ötárbocos, hetvenegy láb hosszú dromon óriás, ennél nagyobbal talán 

csak Shadon uralkodója rendelkezik ebből a típusból, de a Gályák-tengerén csak a Hidraherceg hajóóriása nagyobb. 

Jellemzés: Apja szavait nem mindig követi, de nagy bajba nem 

szokta sodorni magát. Mindig kiáll magáért, a sértéseket maga torolja 

meg. A pszit nem volt képes elsajátítani, nem tud hosszan koncentrálni, 

nyugodt maradni. Kardját mesterétől kapta, évszázados, rettegett hírű 

tőrkard, melyet kivételes módon mágia hat át. Tőrkarddal és hárítótőrrel 

harcol, az Aleggheri-stílust követi. 

Nehezen viseli, ha valamit nem kap meg. Könnyen megtetszhet 

neki akár Ruben (véletlenül nem futnak össze, játékosi közreműködés 

kell), de akár egy jóképűbb (15+ szépségű) dalnok, bajvívó, vagy egyéb 

hős kalandozó is. Tőrkardjának neve Rózsatövis, legendaismerettel már 

halhattak róla. 

Kinézet: Rifasst a praktikus, de elegáns öltözködés jellemzi, 

könnyű bőr és selyemruhákat hord, feszes bőrnadrágja, testhez simuló 

felsőruhája, széles bőr öve mind-mind a legjobb mesterek munkája. 

Erő 13  Ép: 11  Fp: 36  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: -  Pp: -  Alap - 29 49/8 107 - 

Ügyesség 18        Tőrkard* 2 47 81 141 k6+2+2 

Egészség 16  Ellenállás A M  Hárítótőr 2 37 53 +29 k6 

Szépség 16  TME 3 1     * halálos szúrás 97-től   

Intelligencia 15  Statikus 50 50        

Akaraterő 11  Dinamikus - -        

Asztrál 13  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 53 51        

Rifass Ectebazio 
Del Mosso 
3. tsz. bajvívó 

23 éves, ember, nő 
káosz-élet 

Rio Ectebazio lánya, 

az egyik zafír 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (tőrkard) Mf Lefegyverzés (tőrkard) Mf  közös Mf 

Hárítás Mf    shadoni (gorviki) 5 (5) 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: Tőrkard (Rózsatövis, értéke legalább ötszáz arany), hárítótőr, díszes ruházat, néhány kisebb drágakő (20 

arany értékben), 5-6 arany értékű készpénz. 

Jellem: (káosz-élet) Kalandvágyó, büszke, bátor, makacs teremtés. 

Motiváció: Apja kérlelésére jött csak, ha kell, segít neki, de 

alapvetően csak elütné az időt, szórakozna. 

„Uram, egyenesen sértésnek veszem, hogy nem kért fel táncolni, 

mikor ilyen jól húzzák a talpalávalót!” 

Jellemzés: Tapasztalt, hajós berkekben is jól ismert figura. Tíz 

éve esett fogságba Erone akkori Kalózhercegének hajóján, szabadulását 

csodaként emlegetik még ellenfelei is. Flottája impozáns, lásd a 

felszereléseknél. Habár fél évvel ezelőtt megfogyatkozott, és 

zászlóshajóját is elvesztette egy tengeri ütközetben, Gorvikban már készül 

az új Vadász. Az „ébredés” előtt nem pipázott, de a dohányillat elnyomja 

a ragadozószagot, amitől megriadtak az állatok. 

Kinézet: Kortalan arcú, negyven-ötven év közötti fickó, sötét 

hajjal, ádáz tekintettel. Ruházata egyszerű, de az avatott szemnek így is 

árulkodik temérdek pénzéről. Tajtékpipáját szinte soha nem teszi le, így 

mindig erős dohányillat lengi körbe. Pecsétgyűrűjén egy rózsa található (a 

vörös rózsa a családi címer központi eleme). 

Jellem: (halál) Bare rendkívül türelmes, főleg, mióta tudja, hogy 

wier. Vérbeli Ranagolita. 

Motiváció: A város teljhatalmú ura akar lenni. 

„Tényleg ezek a kutyafattyak húzták keresztül a számításaimat? 

Hát már bennetek sem bízhatok?” 

Erő 14  Ép: 11  Fp: 92  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: -  Pp: -  Alap - 36 78/4 120 - 

Ügyesség 14        Ramiera 2 44 95 134 k6+1* 

Egészség 15  Ellenállás A M  Kézi nyílpuska 2 28 30 30 k3 

Szépség 15  TME 0 3     * pengéjét gyakran mérgezi (pl. vérizzítóval)  

Intelligencia 16  Statikus 40 40        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 10  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 40 43        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Hajózás Mf Politika/diplomácia Mf  közös 5 

Értékbecslés Mf Hadvezetés Af  gorviki (shadoni) 5 (5) 

       

     Pszi használat - 

Bare Capullonto 
9. tsz. harcos 

60 éves, wier, férfi 
halál 
gróf 

a gorvikiak vezére 
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Felszerelés: A város egyik legnagyobb hatalmú embereként szinte bármit megkaphat. Vagyona több ezer arany, több 

tucat ingatlan, kisebb fogadók, kocsmák. 

Megjegyzés: Flottájába jelenleg tizennégy hajó tartozik: öt gálya, hat brigg (köztük az ideiglenes zászlóshajó, a 

Vadász II), és három kissé átépített Erracal. 

Jellemzés: Folytonos rendbontásairól híres, huszonkét éves 

kölyök. Apjára kevéssé hallgat, azonban mesterétől elfogadja az építő 

kritikát és tanácsokat. Imádja a nőket, ha „vadászata” kevésbé tűnik 

sikeresnek, akár kifejezetten rondákkal is beéri. 

Kinézet: Jóképűnek mondott, bőrnadrágos és bőrkabátos 

huszonéves srác, mindig igényesen beállított frizurával. Oldalán tőrkard 

lóg, melynek kosarán a Capullontók családi címere, a vörös rózsa 

díszeleg. 

Jellem: (káosz) Léha, élvhajhász és vakmerő. Anyja elvesztése 

óta tárgyként tekint a nőkre, de talán csak addig, míg rá nem akad egy 

hozzá illőre. 

Motiváció: Minél jobb nőket akar megszerezni egy estére. Ezen 

felül szívesen párbajozik, ha ingerlik. 

„Húzz el innen öreg, amíg még jó kedvemben vagyok. Én 

kurvázni jöttem, nem tárgyalni.” 

Erő 14  Ép: 7  Fp: 36  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 18  Mp: -  Pp: 16  Alap - 35 62/8 107 - 

Ügyesség 18        Tőrkard 3 49 84 119 k6+2* 

Egészség 12  Ellenállás A M     * 5. szintű méreg, k10 szegm. után, k6*10 p bénulás/görcs 

Szépség 15  TME 2 5    

Intelligencia 13  Statikus 16 16        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 16  Teljes 18 21        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (tőrkard) Mf    közös Mf 

     gorviki (shadoni) 5 (5) 

       

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Díszes ruházat, Capullonto pecsétgyűrű aranyláncra fűzve a nyakában, míves tőrkard, 3-4 arany készpénz. 

Megjegyzés: Mestere egyedi, maga által kifejlesztett stílust tanít neki, mellyel eggyel több támadásra jogosult 

körönként, azonban fegyvere védő értéke csak felerészt számít. 

Jellemzés: Hagar vélhetően a város – és a környék – 

legveszedelmesebb harcosa. Legendás küzdő, sötét múltjáról azonban a 

legtöbben csak annyit tudnak, hogy Shadonból érkezett, ahol mestere 

megölése után lett forró lába alatt a talaj. Maga választotta Rubent 

tanítványául hét éve. Soha nem gyilkol. Hosszúkardját csak akkor 

használja, ha erős ellenfélre akad. Mesterét „kivagyiságbó” ölte meg, be 

akarta neki bizonyítani, hogy nagyon jó harcos, de elragadta a hév. 

Ruben Capullonto 
4. tsz. bajvívó 

24 éves, ember, férfi 
káosz 

a gorviki örökös 
Bare Capullonto fia, 

az egyik rubin 

Hagar Teraquo, 
a Keszeg 

4./11. tsz. bajvívó/harcos 
38 éves, ember, férfi 

élet-rend 
shadoni 

Ruben mestere 
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Kinézet: Harmincas évei végén járó, szálkás izomzatú fickó. 

Fején mindig kendőt visel, testét egyedi páncél díszíti. Tőrkardot és 

egyedi hosszúkardot is visel derekán. Mozgásából, tekintetéből azonnal 

látszik, hogy igazi nagyragadozó. 

Jellem: (élet-rend) Soha nem gyilkol, kényszerből sem, mióta 

megölte mesterét. Kimért, és nagyon alapos. Sokszor a háttérből figyel, 

mindig éber. 

Motiváció: Ruben tanítómestere és egyben testőre. A fiút előbb-

utóbb szeretné magával vinni és kalandozni. 

„Menjetek innen!” 

Erő 15  Ép: 12  Fp: 110  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 19  Mp: -  Pp: 39  Alap - 39 96/8 146 - 

Ügyesség 18        Tőrkard 4 53 118 158 k6+2 

Egészség 17  Ellenállás A M  Hosszúkard 1 50 120 184 k10 

Szépség 10  TME 4 3        

Intelligencia 13  Statikus 39 39        

Akaraterő 12  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 43 42        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (tőrkard) Mf Kétkezes harc Mf  shadoni Mf 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Történelemismeret Mf  gorviki 5 

Fegyverismeret Mf Sebgyógyítás Mf  közös 5 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Egyedi bőr- és fémpáncél (SFÉ: 4), míves tőrkard és hosszúkard, praktikus ruhadarabok, néhány ezüst 

készpénz, a Capullontók megbízólevele (eljárhat a nevükben). 

Megjegyzés: Egyedi stílust használ, mely +1 támadást ad neki elsődleges fegyverével, de annak védő értéke csak 

felerészt számít. 

Jellemzés: A kalózok szórakozott vezére, aki a régmúltról sosem 

beszél. Évtizedek óta rója a Gályák-tengerét, a kalózok mind tisztelik, egy 

emberként állnak be mögé, sokan akár meg is halnának érte. Ő testesíti 

meg mindazt, amik mindnyájan lenni szeretnének. 

Kinézet: Nagyorrú, tiritarka ruhákba öltözött, tollakkal teletűzdelt 

karimás kalapú fickó. Haját rasztásítja, loncsos csomókban hullik vállára. 

Rumtól bűzlik. 

Jellem: (káosz) Minden helyzetből kilábaló, a kalandokat és a 

halálos veszedelmet szórakozásnak tekintő fickó. Nem ismer félelmet, de 

nehéz vele komolyan egyezkedni. Sosem hazudik. Csak össze-vissza 

beszél és nehéz kihámozni belőle az igazságot. 

Antoh hívő, gyakran imádkozik, templomba is jár. 

Motiváció: Túl akar élni. És közben, ha lehet, sok drágakövet 

szerezni, és jól mulatni. Nem fog harcolni a karakterekkel, azt megteszik 

az emberei. 

„Adjatok inkább egy kis rumot… Utána beszélhetünk.” 

A Béka 
7. tsz. harcos  

(tengeri vadász) 
61 éves, ember, férfi 

káosz 
aszisz 

az eronei kalózok vezére 



 

256 

Erő 12  Ép: 7  Fp: 60  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 22 64/3 118  - 

Ügyesség 13              

Egészség 8*  Ellenállás A M        

Szépség 7  TME 3 1        

Intelligencia 15  Statikus 32 32        

Akaraterő 11  Dinamikus - -        

Asztrál 13  Egyéb 10 10        

Érzékelés 15  Teljes 45 43        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Hajózás Mf Mellébeszélés Mf  közös 5 

     gorviki (shadoni) 5 (4) 

     aszisz 5 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Igazgyöngy fülbevaló. Temérdek ékszer, köztük egy 10 AME-t és egy 10 MME-t adó amulett, díszes 

ruhák, tollak, egy kalózszablya, két kés, egy kulacs rum. Saját flottája nincs, de a környék összes kalóza inkább neki 

segít, mint a Capullontóknak, még ha névleg nem is ő a kalózherceg. Az őt támogató hajók: 7 bárka, 8 brigg, 10 

galeasz, 6 gálya, több mint egy tucat galló, 15 shebeq és számos kisebb hajó. 

Megjegyzés: *gyenge egészsége a mérhetetlen alkoholfogyasztás eredménye. Méregellenállása 4. 

Jellemzés: Maraka kapitány húsz éve szolgál Dies Ravallona 

zászlaja alatt, de ennél régebb óta tervezi a bosszút. Gorviki származását 

sosem titkolta, így nehéz úton jutott el a kapitányságig, de hősiességével 

és lojalitásával mindig sikerült elnyernie környezete bizalmát. Tíz éves 

korában veszítette el szüleit, Dies Ravallona akkori ura végeztette ki őket, 

rabszolgatartás miatt. Azóta dédelgeti a bosszút. Az Ébenkoszorú 

kapitánya. Ranagol hitét vallja, de titkolja. 

Kinézet: Napbarnított bőrű, apró bajuszt és szakállat viselő 

kapitány. Hosszú haját több varkocsba fogja, azokat gyöngyökkel és 

fémkarikákkal díszíti. Láthatóan gondosan ügyel selyeminge és 

bőrkabátja tisztaságára. Tekintete ravaszságról árulkodik. 

Jellem: (rend-halál) Kimért, hidegvérű fickó. Nem barátságos, de 

a dolgát mindig tökéletesen végezi. 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 48  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: -  Pp: -  Alap - 20 52/2 102 - 

Ügyesség 12        Szablya 2 27 67 119 k6+2 

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 10  TME 6 8        

Intelligencia 14  Statikus 60 60        

Akaraterő 18  Dinamikus 7 7        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 11  Teljes 66 68        

Maraka kapitány 
5. tsz. harcos 

44 éves, ember, férfi 
rend-halál 

gorviki 
áruló, 

dies ravallona-i 

hajóskapitány 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Színészet Mf Lélektan Mf  közös 5 

     shadoni (gorviki) 5 (5) 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: Kapitányi ruha, díszszablya, dohány, néhány ezüst. 

Megjegyzés: Vagyonából egy éve bérvarázslót fogadott, aki elméje köré hihetetlen erejű pajzsokat emelt. 

Motiváció: A bosszút mostanra időzítette, tervei szerint a 

Capullontóknál marad, kitálal mindenről, hogy elveszejtse Dies 

Ravallonát. Nem tud az alkalmi szövetségről. 

„Az életemet is feláldozom, ha azzal bebiztosíthatom, hogy 

elvesszenek.” 

Jellemzés: Vén, köztiszteletben álló pipásmester, aki a pletykák 

szerint nemrégiben talált egy smaragdot. Szinte egész testét tetoválások 

fedik, fiatal korában rettegett hírű kalóz volt. (Húsz évig volt 

fedélzetmester és hajóorvos a Cadata Eronét megelőző Kalózherceg, 

Abdeir Corydos am Erone zászlóshajóján, de ezt manapság már csak a 

kapitányok, illetve közeli ismerősei tudják.) 

Kinézet: Hetven év körüli, gyakorlatilag teljesen ősz, nagy 

szakállú figura. Régen jó erőben lehetett, de már igencsak elgyengült, 

árnyéka régi önmagának. 

Jellem: (élet-rend) Békés, kedves, barátságos fickó, aki nagyon 

szeret pipákat készíteni. Nem túlságosan vallásos, de az istenek létét nem 

kérdőjelezi meg. 

Erő 11  Ép: 7  Fp: 25  Harcértékek 

Állóképesség 8        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 8  Mp: -  Pp: -  Alap - 2 14/1 60 - 

Ügyesség 11              

Egészség 12  Ellenállás A M        

Szépség 9  TME 5 6        

Intelligencia 11  Statikus 15 15        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 20 21        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Szakma (pipakészítő) Mf Hajózás Mf  közös 5 

Sebgyógyítás Mf    gorviki (shadoni) 5 (4) 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: A pipakészítő műhelye tele van jó minőségű szerszámokkal (tolvajfelszerelésnek sem utolsó), vagyona 

azonban szinte semmi nincs. A pipakészítők házában vannak kész pipái, azok összértéke nagyjából 15-20 arany. A 

smaragd viszont, ami nála van, hozzáértő kezekben egy 18 karátos nem mágikus, vagy akár 6 karátos, mágikus 

tisztaságú kővé formálható. Nagyon értékes. 

  

Tamurro Imer 
kasztnélküli 

72 éves, ember, férfi 
élet-rend 

eronei 
a pipásmester, 

a smaragd megtalálója 
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Motiváció: A smaragdot élete fő művébe, egy gyönyörű, faragott 

pipába akarja ültetni. 

„Kőről? Miféle kőről? Nem tudok semmiféle kőről, és jobb lesz, 

ha eltakarodtok innen! Jó, jó, jó, ne olyan hevesen. Beszéljük meg egy jó 

kis rumos tea mellett a Vidrában. Ti fizettek!” 

Jellemzés: A fiatal pap szerencséjére mindig is távol maradt a 

magaspolitikától, így a pyarroni eszme még a lehető legtisztább formában 

él benne. Segíti az elesetteket, és úgy gondolja, hogy Pyarron igazsága 

mindenki igazsága is egyben. Két hónapja érkezett a városba, pappá 

avatása után egyből, saját elhatározásból („majd én rendet teszek!”). Nem 

tapasztalta meg igazán soha, hogy az igazság a legritkább esetben egyezik 

teljesen valamelyik oldal álláspontjával. Tud a pipakészítő mesternél lévő 

smaragdról. 

Kinézet: Vékony testalkatú, kissé fagyos tekintetű, húsz év körüli 

fickó, aki sohasem mosolyog. Barna talárban, fegyvertelenül jár. 

Jellem: (rend) Tapasztalatlan, tiszta szívű, kimért, bátor. 

Motiváció: Egymaga akar rendet tenni a városban. 

„Barátaim, nincs szükség vérontásra. Kyel igazsága 

megvilágosítja elméteket.” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 17  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 9  Pp: 10  Alap - 7 27/0 80 - 

Ügyesség 9              

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 11  TME 6 4        

Intelligencia 13  Statikus 10 10        

Akaraterő 14  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 11  Teljes 16 14        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Történelemismeret Af Sebgyógyítás Af  közös 5 

     gorviki 1 

       

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Ruha, néhány rézpénz, ikerkörös szent szimbólum. 

Megjegyzés: Kedvelt varázslatok: Rendreutasítás [ETK 163.o.], Méregérzékelés [ETK 162.o.], Jellemérzékelés 

[ETK 160.o.]. Istene 30% eséllyel megsúgja neki, ha valaki hazudik. 

Jellemzés: Abradoi klánjából intrikái miatt űzték el. A tengeren, 

menekülés közben „meghalt”, hónapokat raboskodott önként egy gályán, 

mire a Kereskedő Hercegségeknél megszökött. A haramiákat irányítgatva 

építette kis birodalmát, amikor találkozott az amundokkal. Noha majdnem 

legyőzték őket, felismerte a pap és a mögötte állók hatalmát, így 

szövetséget ajánlott, és alázatosan az amund pap szolgálatába állt 

megmaradt embereivel. A szeme köré Gorvikban tetováltatott jeleket  

Eron Gwon 
1. tsz. Kyel-pap 

23 éves, ember, férfi 
rend 

pyarroni 

fiatal pap 

Ambiriel 
6. tsz. fejvadász 

28 éves, ember, férfi 
halál-káosz 

gorviki 
az amundokhoz hű 

sorozatgyilkos 
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(mágikus tetoválás volt), amit egy nagy, tetovált szemálarccal rejt el 

(árulója lenne), ám ez csak használ sajátos sármjának. 

Kinézet: Magas, jó kiállású, megnyerő, rövid, sötét hajú férfi, 

gondosan ápolt, rövid szakállal és festett szemálarccal. Barna ujjast, 

strapabíró nadrágot övtáskákkal és csizmát visel, minden nála van, ami az 

erdei túléléshez kell. Fegyvere két, széles pengéjű, hegyi rövidkard – 

ezeket ritkán használja. Jó minőségű és praktikus, szürke, csuklyás 

köpennyel is rendelkezik. 

Jellem: (halál-káosz) Óvatos, mindenben a saját hasznát keresi. 

Ügyesen méri fel az erőviszonyokat, és mindenkit kihasznál céljai 

érdekében. Ha kell behízelgő, ha kell erős, szeret a háttérből irányítani, 

önmagát nem sodorja veszélybe. Ha akar valamit, azt inkább mással 

intézteti el. 

Motiváció: Túl akar élni, minden áron. Az amundokat erősnek 

tartja, de ha valakit még erősebbnek, könnyedén átáll. 

„Harcolhatunk is, de ajánlok jobb lehetőséget, és látom, hogy te 

jó üzletember vagy.” 

Erő 10  Ép: 9  Fp: 84  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: 26  Alap - 30 54/6 114 - 

Ügyesség 16        Rövidkard 2 39 66 128 k6+4* 

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 11  TME 4 4        

Intelligencia 17  Statikus 26 26        

Akaraterő 14  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 30 30        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Kétkezes harc Af Mellébeszélés Af  közös 5 

     gorviki (shadoni) 5 (4) 

       

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Praktikus, apró tárgyak zsebekben, övtáskában. Horog, zsinór, csapda alkatrészek, golyó, sulyom, kötél, 

varrókészlet, írókészlet, borotva, 2 db hegyi rövidkard. *Méreg: 2x8 adag Vérizzító [ETK 383.o.] 6. szintű, IV. típus, 

3k6 v. 6k6 Fp, gyorsaság és ügyesség 5 körre 10 lesz. 

Megjegyzés: Taktikája, hogy más harcol helyette. Ha sarokba szorítják, védtelennek, gyengének mutatkozik. Ha 

harcolni kell, egy kézzel kezd, védekezik, kivár, majd gyorsan támad, ha lehet, méreggel, és megvárja, amíg az hat. 

Ha lehet, elmenekül, minden lehetőséget kihasznál a tárgyalásra, egy sikeres támadást is az „inkább beszéljük meg” 

követ. Ha teheti, mindenkit összeugraszt maga körül, és ő csak „nevet”. 

Jellemzés: Az amundok vezetője, aki magát minden nem 

amundnál különbnek tartja. Telepatikusan kommunikál, faji különleges 

képességét használva. Közös nyelven csak áldozataihoz szól, akkor is 

fenyegető, ijesztő szavakkal: „most meghalsz”, „ezért elpusztítalak”. 

Amikor követként tárgyal, E/1-ben beszél, mintha ő lenne Amhe-Ramun. 

Kinézet: Két láb magas, kidolgozott testű, hibátlan bőrű amund 

férfi. Arcát szinte mindig arany sakálmaszkba rejti (ezt díszíti a sonioni  

Addoru 
5. tsz. Amhe-Ramun-pap 
37 éves, amund, férfi 

halál-rend 
hat-neb 

sonioni, az amund csapat 

vezetője 
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opál), hasonulván az Amhe-démonhoz, ami útjára küldte. Minimális 

manasebőr ruháját arany díszöv egészíti ki, kardíszt, alkarvédőket és 

vállvasat is visel. Fegyvere egy kopesh, és egy pajzstőr. 

Jellem: (halál-rend) Csak Amhe-Ramun igazságában hisz. 

Mindenki, aki ez ellen tesz, méltatlan lázadó, akit el kell tiporni. 

Erőfitogtató, felsőbbrendű, az embereket lenézi, a nőket megveti, viszont 

az alázatosságot értéknek tekinti, hiszen ezzel felismerve helyüket, 

boldogulhatnak. Az ilyen emberekkel tárgyal is akár, ezért küldték 

követnek. A harc mestere, teste formálása és a rituális harc fontos számára 

– csak maga küldi áldozatait a kékarcú isten elé. A nőket különösen 

lenézi, kiváltképp, ha ember fajúak. Örömét leli az ilyenek cél nélküli 

kínzásában. Ha módja van rá, szeret így szórakozni. 

Motiváció: Tárgyalni küldték, de valójában a világ leigázásához 

gyűjt tudást. 

„Hódolj be nekem, vagy elpusztítalak!” 

Erő 17  Ép: 12  Fp: 58  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: 45  Pp: -  Alap - 23 57/7 120 +1 

Ügyesség 17        Fogastőr 1 29 73 134 k10+3 

Egészség 16  Ellenállás A M  Pajzstőr 1 25 57 +20 k6+2 

Szépség 17  TME 25 25        

Intelligencia 14  Statikus - -        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 25 25        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Pajzshasználat Mf Ugrás 70%  amund Mf 

     közös 1 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: Arany papi öltözék, arany fejdísz (benne sonioni opál), 1 kopesh, 1 pajzstőr, papi díszvért (SFÉ: 4; 

MGT: 0). 

Megjegyzés: Amikor a kék hold fent van, ő is bekapcsolódik az isteni tudatba, ilyenkor asztrálisan és mentálisan 

nem támadható – nincs értelme. Különleges képességei megkétszereződnek. Rendelkezik minden amund különleges 

képességgel, használja is őket. Ha harcra kényszerül, egyedül harcol, ám csak 4 ellenfél felett sújtják a túlerőből 

fakadó hátrányok. Szolgáit kovácsolja egységbe, fanatizálja, irányítja. 

Jellemzés: Amhe-Ramun odaadó szolgája. A pap legügyesebb, és 

utolsó szolgája. (Vele együtt néma szolga csupán.) Ha egyedül marad, 

alakoskodó, simulékony, mindent megtesz a túlélés érdekében, és orvul, 

meglepetésből öl, szökik, ha kell. 

Kinézet: Magas (1,9 láb), izmos alkatú, gyönyörű amund nő. 

Fehér tunikát hord, a pap jelenlétében pedig aranyozott, díszes vértet és 

alkarvédőket visel. Fegyvereit övön hordja. Párducprémet visel, amit 

csuklyaként is hord, dicsőség és rangjelző ez, mivel ő maga, puszta kézzel 

ölte meg az állatot. 

Rahha-tiaha 
5. tsz. fejvadász 

29 éves, amund, nő 
halál 

sonioni 
sznofru 

az amund pap testőre 
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Jellem: (halál) Egyáltalán nem aggódik, ha ölnie kell. Bármit 

megtesz a cél érdekében. 

Motiváció: A papot védelmezi, annak testőre, mindent az ő 

parancsai szerint hajt végre. 

„Bátran hullajtom véremet őérte!” 

Erő 15  Ép: 11  Fp: 68  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 18  Mp: -  Pp: -  Alap - 31 74/7 112 +3 

Ügyesség 17        Fogastőr 2 43 80 124 k6+3 

Egészség 15  Ellenállás A M  Hosszú íj 1 35 13 110m k6+4 

Szépség 17  TME 20 20        

Intelligencia 14  Statikus - -        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 20 20        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Hátbaszúrás Mf Lopózás 85%  amund 5 

Ugrás 85% Rejtőzködés 75%  közös 2 

     gorviki 1 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Amund díszvért, (SFÉ:2; MGT:0), kopesh, fogastőr, párducbőr. Kiváló hosszú íj és vesszők (megölt 

Arel-paptól). 

Megjegyzés: Hagyja a szolgákat érvényesülni, és csak a méltó ellenfelekkel foglalkozik. Ha teheti, lesből támad, 

mindent kihasznál, szemtől szemben pedig mindig ellenfele gyors elpusztítására törekszik. Zsákmányolt egy hosszú 

íjat, melynek használata még döcögősen megy neki. Ettől függetlenül, ha a körülmények engedik, elsőként ezzel 

támad ellenfeleire. (Az íj különösen ritka és rangos fegyver a sivatagban). Rendelkezik minden amund különleges 

képességgel, használja is őket. 

Jellemzés: Húsz év szolgálat után, engedetlenség miatt 

menesztett falanxharcos. A sas légió egykori száznagya. 

Kinézet: Marcona külsejű, láthatóan harcedzett katona. 

Bajuszába és szakállába is vegyülnek már ősz hajszálak. Haját varkocsba 

fogva hordja, de általában csuklya fedi azt. Pikkelyvértjétől ritkán, 

kardjától gyakorlatilag soha nem válik meg. 

Jellem: (élet-rend) Rend, fegyelem elvek. Ami mellett 

elköteleződött, ahhoz tartja is magát. A pyar istenekhez fohászkodik, 

elsősorban Kyelhez. 

Motiváció: Az elvállalt feladatokat végzi el. A megállapodást 

véresen komolyan veszi, nem lehet eltántorítani. Anghven Aggil felbérli 

az Aszisz kompániát a bányák (és a céhház) védelmére. 

„Amit megfogadtam, ahhoz mindig tartom magam.” 
  

Thalkir Gud, 
a Bika 

10. tsz. (falanx) harcos 
47 éves, ember, férfi 

rend-halál 
aszisz 

az „Aszisz kompánia” 

vezetője 
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Erő 16  Ép: 13  Fp: 94  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 37 84/4 123 - 

Ügyesség 14        Rövidkard 2 53 106 152 k6+1+1 

Egészség 16  Ellenállás A M  Lándzsa 2 46 106 145 k10 

Szépség 11  TME 0 5  Közepes pajzs 1 37 84 +35 k6 

Intelligencia 15  Statikus 36 36        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 10  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 36 41        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (lándzsa) Mf Nehézvértviselet Mf  aszisz Mf 

Fegyverhasználat (r.kard) Mf Pajzshasználat Mf  közös 5 

Pusztítás Mf Ökölharc Mf  erv 3 

Lefegyverzés Mf Hadrend Mf  gorviki 1 

Hadvezetés Af    Pszi használat - 

Felszerelés: Abbitacél rövidkard, abbitacél pikkelyvért (SFÉ: 4), lándzsa, közepes pajzs, praktikus ruházat, ami 

minőségi anyagokból készült. Csontból faragott pipa és dohány. Néhány bőrszíj, ha meg kellene kötözni valakit. 

Jellemzés: Fiatalon elszakították őket a családjuktól, szinte 

mindent az ikerség előnyének kihasználása alá rendelt oktatójuk (egy 

renegát toroni Iker). Egymás szeretői, de ezt csak alapos megfigyelés után 

lehet sejteni. Egymást fél szavakból megértik. Szóviccekkel szórakoznak. 

Kinézet: Arcukat mindig csuklya alá rejtő alakok. A kisebb 

termetű minden bizonnyal nő. Hosszú bőrkabátjuk esésének ívét több 

helyen is megtöri valami, vélhetőleg fegyverek. Láthatóan figyelnek 

mindenre, folyamatosan együtt mozognak. Egyszerűnek tűnő, de külön 

tervezett, drága és jó minőségű ruhákat és felszerelést hordanak. 

Jellem: (rend-halál) Alaposak, zárkózottak és fegyelmezettek, 

valamint megfontoltak, egymást mindenáron megvédelmezik. Egymás 

nélkül összeroppannak. Együtt gondolkodnak, többes számban beszélnek, 

gyakorlatilag külön „nem is léteznek”. Felnéznek vezetőjükre, nem 

árulják el pár aranyért. Erősen vallásos testvérpár. Egyikük Dartont, 

másikuk Uwelt tekinti patrónusának. 

Erő 14  Ép: 10  Fp: 62  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 17  Mp: -  Pp: 23  Alap - 39 96/8 146 +3 

Ügyesség 17        Rövidkard 1 48 108 160 k6+1+3 

Egészség 14  Ellenállás A M  Tőr 2 49 104 148 k6+3 

Szépség 13  TME 4 4  Dobótőr 2 49 107 148 k6+3 

Intelligencia 15  Statikus 23 23        

Akaraterő 14  Dinamikus 5 5        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 16  Teljes 32 32        

Tion és Grettia, 
az ikrek 

5. tsz. fejvadászok 
30 éves, ember, férfi/nő 

rend-halál 
aszisz 

az „Aszisz kompánia” 

tagjai 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Belharc Mf Kétkezes harc Mf  aszisz 4 

Kiegészítő támadás Mf Hátbaszúrás Mf  közös 5 

Ikerharc Af Fegyvertörés Af  gorviki (shadoni) 3 (2) 

Vakharc Af    Pszi használat Mf 

Felszerelés: Fegyverek, vassulyom, homok (az ellenfél szemébe dobni), egy kupac ezüst elszórni, ha menekülni kell, 

kis agyag kulacsban csúszós halolaj, amit az ellenfél alá dobhatnak. 

Megjegyzés: Nagy előnyük az ikerharc képzettség. Az egyik feltart és támad, a másik pszivel, dobófegyverekkel öl, 

3 körönként cserélnek. Sokat mozognak, elcsalják, szétválasztják az ellenfelet, ha egyedül marad valaki, szétszedik. 

Sok harci trükk, piszkos csel. Egymást ismerik, értik, hihetetlen összhang. Adnak esélyt a megadásra, ám ha nem 

kell, megölik az ellenfelet. 

Motiváció: Anghven Aggil felbérli az Aszisz kompániát a bányák 

(és a céhház) védelmére. 

„Mi nem vagyunk Ikrek, csak ikrek. De nem úgy, hogy Ikrek, 

hanem úgy, hogy ikrek.” 

Jellemzés: A bikához „életadóssággal” kötődő, korg gyökerekkel 

rendelkező, de Abasziszban felnövő korg. Hírhedten kegyetlen, mesterét 

is ő maga fojtotta meg. A varázshasználók réme. 

Kinézet: Hatalmas termetű, tetovált korg. Haja barna, magassága 

meghaladja a két lábat, súlya a száznegyven fontot. 

Jellem: (halál) Rutinosan gyilkol. Nem szokott istenekhez imádkozni. 

Motiváció: Anghven Aggil felbérli az Aszisz kompániát a bányák 

(és a céhház) védelmére. 

„Puha vagy, mint a nyúlhús.” 

Erő 19  Ép: 9  Fp: 72  Harcértékek 

Állóképesség 19        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 56  Pp: 36  Alap - 25 72/11 102 - 

Ügyesség 16        Kétkezes cs.b. 1/2 30 90 118 3k6+5 

Egészség 16  Ellenállás A M  Vasdorong 1 30 91 106 k10+3 

Szépség 10  TME 6 3        

Intelligencia 13  Statikus 36 36        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 42 39        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (k.k. cs.b.) Mf Méregkeverés/semlegesítés Mf  korg 5 

Hátbaszúrás Mf Sebgyógyítás Mf  aszisz 5 

Herbalizmus Mf Fegyverdobás (vasdorong) Af  közös 3 

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Kétkezes csatabárd, 6 db hatalom itala, 4 db 20 cm hosszú 10 kg-os maroknyi vasdorong, amiket 

dobófegyverként használ. 

Megjegyzés: Kedvelt varázslatai a rontások [ETK 246, 247, 249. o.], vakság okozás [ETK 249.o.], fájdalom okozása 

[ETK 247.o.], haláltánc [ETK 255.o.], gyilokvágy [ETK 256.o.], életerő rablás [ETK 258.o.]. 

  

Krom, 
a vajákos 

8. tsz. boszorkánymester 
48 éves, ember, férfi 

halál 
korg 

az „Aszisz kompánia” 

tagja 
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Jellemzés: Az élet szentségét fontosnak tartó, gyakran szeszélyes 

nőszemély. Logika helyett gyakran istennője igazságával, vagy 

érzelmeivel érvel, de általában eléri, amit akar. Szinte mindenhol ismerik 

és szeretik a városban, azonnal a védelmére kelnek, ha szüksége van rá, 

mindig előzékenyek vele szemben, és a szava szent. Ugyanakkor ismerik 

azt az énjét is, amikor lemegy kártyázni a kikötőbe, és simán 

megkopasztja a nagyszájú kártyásokat. 

Kinézet: Gyönyörű, vékony, mégis izmos, magas hölgy, hosszú, 

tengerkék ruhában. Haja hínárzöld, és ahhoz hasonlatosan omlik vállára. 

Igéző tekintetében sok hívő elvész, megnyerő külsejét jól használja, ha 

hívek toborzásáról, hitetlenek meggyőzéséről van szó. Nagyjából harminc 

éves lehet. 

Jellem: (élet-káosz) Sokat segít mindenkinek. Az evilági 

kötelmek szerinte nem érvényesek rá – az egyházi dolgok kivételével –, 

így ha úgy tartja kedve, az alvilági söpredékkel kocsmázik, vagy a gróffal 

vacsorázik, esetleg egy kalandozóval tölti az éjszakát. 

Motiváció: Antoh és egyházuk érdekeit tartja szem előtt. 

Ugyanakkor nagyon szeszélyes ember. Ha elkapják a hangulatát, akkor 

bármiben szívesen partner. 

„Érzitek a bőrötökön Antoh permetét? Látjátok a szikláknak 

csapódó hullámokon, milyen hatalmas erőknek parancsol?” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 77  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: 72  Pp: 39  Alap - 26 61/6 107 - 

Ügyesség 16        Ostor 2 29 67 107 k2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Hárítótőr 2 34 65 +19 k6 

Szépség 18  TME 4 4        

Intelligencia 16  Statikus 39 39        

Akaraterő 14  Dinamikus 10 10        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 53 53        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lélektan Mf Csomózás Mf  közös 5 

Időjóslás Mf Térképészet Mf  shadoni (gorviki) 3 (3) 

Hajózás Mf Tengerjárás Mf  dzsad 2 

Kötelékből szabadulás Mf Hamiskártya Af  asziszi 2 

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Díszes hárítótőr, nagyon szépen díszített ostor, tengerből származó gyöngyökből készített nyaklánc, 

fülbevalók és karkötő; néhány színes igazgyöngy cserealapként vagy fizetségként, az alakját kiemelő finom, selyem 

ruházat. 

Jellemzés: A gyöngyhalászok közül származó, megértő, 

barátságos fickó. Korai hitbuzgósága miatt adták papnak. Gyakran jár le a 

medence-szentélyhez köveket vizsgálni. 

Kinézet: Szakállát hat fonatba rendező, harcsabajszú, őszülő 

hajú, átlagos testalkatú ember. Szigonyát csak ritkán engedi el. Fél szeme 

hiányzik, kaviccsal dobták ki gyerekkorában. 

Szigonyos Freia 
8. tsz. Antoh-pap 

30 éves, ember, nő 
élet-káosz 

Antoh eronei főpapnője 

Octus atya 
4. tsz. Antoh-pap 

57 éves, ember, férfi 
élet-káosz 

eronei főpaphelyettes 
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Jellem: (élet-káosz) Tisztességes, a főpapnőhöz végsőkig hű, 

ugyanakkor talpraesett, ravasz fickó. Régi gyöngyhalászként kiválóan 

ismeri a vízhez bármilyen módon kapcsolódó embereket. 

Motiváció: A város és Antoh egyházának segítése, a pyar eszmék 

elkötelezett híve. Antoh eronei egyházának főpap helyetteseként nagy 

súlya van a szavának. 

„Erről tán inkább a főpapnőt kéne megkérdezned.” 

Erő 16  Ép: 10  Fp: 49  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 36  Pp: 21  Alap - 12 50/4 91 - 

Ügyesség 14        Ököl 2 22 54 92 k2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Szigony 1 21 75 111 k10+1 

Szépség 12  TME 6 6        

Intelligencia 14  Statikus 21 21        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 27 27        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (szigony) Mf Hajózás Mf  közös 5 

Időjóslás Mf Csomózás Mf  gorviki (shadoni) 4 (3) 

Úszás Mf Történelemismeret Af    

Fegyverdobás (szigony) Af Ökölharc Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Szigony, tőr a csizmájában, kagylóbontó kés, bőr erszény, amiben számos a tengerben talált „kincset” 

tart. (Ezek más számára szinte értéktelenek, ő a szépséget, a tengert látja bennük.) 

Jellemzés: Mondhatni ő a szegénysorsú családjának büszkesége, 

hisz, templomszolga apjának féltucat gyermeke közül kizárólag neki 

sikerült kitörnie. Sosem szégyellte származását. Sőt, ez a háttér ösztönözte 

még keményebb munkára tanulóévei alatt, valamint azt követően is. Közel 

egy évtizede rendelték Warvikból erre a szolgálati helyre. Erőskezű 

vezető, aki örömmel vetette bele magát az egyházi elöljárók által rá testált 

feladatba.  

Kinézet: Feje búbján kopaszodó, láthatóan önkínzó módon élő 

pap. Egész teste, arca, kézfeje is heges. Középmagas, átlagos testalkatú. 

Ismertetőjegye a nagy, kampós orra. 

Jellem: (halál) Sokkal okosabb, mint amilyennek kinéz. Nagyon 

ravasz, manipulatív; és mindig rejtőzik nála pár ezüst, akár arany is, hogy 

megvesztegesse a megfelelő embereket a céljai elérése érdekében. 

Önmaga kínzását az erősödés fő útjaként tartja számon, ezért minden nap 

vagdossa, ostorozza magát. Gyakran áldoz istenének, egy valóban 

hitbuzgó ranagolita. 

Motiváció: Gorvik pozícióját akarja erősíteni minden áron. 

Igyekszik minél erősebb szövetségesekre szert tenni, és aláásni Antoh 

itteni erős egyházát. 

„Azt majd Ranagol eldönti!” 
  

Wienti Radis 
5. tsz. Ranagol-pap 
43 éves, ember, férfi 

halál 
gorviki 

Ranagol eronei püspöke 
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Erő 13  Ép: 7  Fp: 59  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 45  Pp: 27  Alap - 17 37/1 89 - 

Ügyesség 11        Áldozótőr 2 30 57 107 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 15  TME 6 4        

Intelligencia 16  Statikus 27 27        

Akaraterő 14  Dinamikus 10 10        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 43 41        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (áldozótőr) Mf Kínzás Mf  gorviki (shadoni) 5f 

Hátbaszúrás Mf Lélektan Mf  közös 3 

Méregkeverés/semlegesítés Af Sebgyógyítás Af  khors 2 

Herbalizmus Af    Pszi használat Mf 

Felszerelés: Áldott áldozótőr, drága ruházat, számos kis fiolában különböző mérgek. 

További NJK-k és Bestiák 

A Fekete Nővérek 1-8. tsz. harcosok rettegett hírű kalózkompánia  266. old. 

Ambiriel haramiái 1./3. tsz. harcosok törvényen kívüli fegyveresek  267. old. 

Eronei városőrök 0.-2. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erők tagjai  267. old. 

Eronei zsoldosok 2.-4. tsz. harcosok különféle érdekcsoportok fegyveresei 268. old. 

Raquan  Bestiárium (2. kiad.) 138. old. Ranagol kisebb hatalmú küldötte 269. old. 

Szerepük: A Fekete Nővérek egy csupa nőkből álló 

kalózkompánia, akik a Korallsziget nevű szigeten és az azonos nevű 

galleonon élnek. Mind más-más módon jelölik, hogy közéjük tartoznak 

(ki kendővel, ki fekete kalappal, ki ruhával), de mindnyájuknak van 

valahol egy tetoválása, melyen egy fekete színű nőalak található. Változó 

jelleműek, de mind szabad szellemű, bajtársias nők. Hátterük is változó, a 

legtöbben valami miatt kiszakadtak a társadalomból, más-más okból. 

Egymáson kívül másban nem bíznak. Elsősorban Antoh hívők. Céljuk a 

pénzszerzés, illetve annak elköltése. 
  

A Fekete Nővérek 
1-8. tsz. harcosok 

ember, nő 
változó 
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Erő 11  Ép: 10  Fp: 50  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 18 45/12 100 - 

Ügyesség 12        Szablya 1 25 60 117 k6+2 

Egészség 13  Ellenállás A M  Tőr 2 28 53 102 k6 

Szépség 12  TME 1 2  Könnyű nyílp. 1 20 28 50 k6+1 

Intelligencia 12  Statikus 10 10  Szigony 1 22 60 110 k10+1 

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Kalózszablya, tőr, kés, számszeríj, szigony. 

Egyetlen hajójuk a Korallsziget. Asztrál 11  Egyéb - -  

Érzékelés 12  Teljes 11 12  Megjegyzés: Statisztikáik (4. tsz.) nagyban eltérőek. 

Zöldfülű (1. tsz.): -30 Fp, -5 Ké, -20 Té, -20 Vé, -10 Cé, -10 TME, -3-0 Képesség 

Veterán (8. tsz.): +30 Fp, +5 Ké, +20 Té, +20 Vé, +10 Cé, +20 TME, +3-0 Képesség 

Szerepük: Öntörvényű, sokat csalódott, megkeseredett emberek, 

akik gond nélkül ölnek, fosztogatnak. Mind más ok miatt csatlakozott 

Ambirielhez, ő tartja őket egyben, sok az ellentét a csapaton belül. 

Látszólag egyenrangúak, szavaznak, ha kell, de Ambiriel az orruknál 

fogva vezeti őket, kit szívességgel, kit adóssággal, kit erővel utasít. Azt jól 

tudják, hogy egyedül elvesznek, így összetartanak a harcokban. Ambiriel 

mesés gazdagságot ígért nekik az amundok oldalán, ez külön lendületet ad 

a bandának. Noha az amundok megölték számos társukat, ezért félik és 

gyűlölik őket, most új egyezség van. Nagyszájúak, kötekedőek, szeretik 

az értékeket, elveszik, ami kell. Ambiriel parancsait is a legnagyobb 

szabadsággal hajtják végre. Erős testfelépítésű, kevert rasszú hegyi 

emberek, szedett-vetett felszereléssel. Ápolatlanok, őket is, praktikus 

ruházatukat is megtépázta a természet. Felszerelésük nem egységes, de 

praktikus. Ujjast, nadrágot, csizmát viselnek, fegyverövekkel, bőrvérttel, 

és meleg, ha kell csuklyás köpennyel. 

Erő 13  Ép: 12  Fp: 20  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 16 35/10 87 - 

Ügyesség 14        Tőr 2 26 43 89 k6 

Egészség 15  Ellenállás A M  Rövidkard 1 25 47 101 k6+1 

Szépség 11  TME 0 2  Rövid íj 2 21 19 90 k6+1 

Intelligencia 10  Statikus - -  Dobótőr 2 26 46 89 k6 

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Dobótőr, hegyi rövidkard, tőr, rövid íj, bot, 

egykezes csatabárd, hosszúkard, bola. Asztrál 10  Egyéb - -  

Érzékelés 14  Teljes 0 2  Megjegyzés: Hátbaszúrás Af, Lopózás 50%, Rejtőzködés 50%  

Veterán (3. tsz.): +16 Fp, +4 Ké, +8 Té, +8 Vé, +4 Cé, fegyverei kábító méreggel preparáltak 

Szerepük: A kis létszámú városőrség saját ruhát (általában zárt, 

világos ing, sötét nadrág, csizma) hord, azonosításukra egy tenyérnyi 

ezüstös címer-medál szolgál, Erone város címerével. Nem egy volt kalóz 

használja még különleges fegyvereit, így bola, ostor is előfordul. A 

célzófegyver ritka. A könnyű fegyverzethez sisakot, vértet nem viselnek, 

elvétve találni csak könnyű bőrvértet, a bőr alkarvédő ezzel szemben  

Ambiriel haramiái 
1./3. tsz. harcosok 

ember, férfi 
káosz/halál 

 

Eronei városőrök 
0-2. tsz. harcosok 

ember, férfi 
rend 
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gyakori. Előszeretettel hordanak széles kalpagot, ez amolyan védjegyük 

lett az idők során, ezeken színes tollakkal jelzik. A városi őrséget 

fizetésért, szabadokból toborozzák, és a családi tanácsra esketik fel őket. 

(nem az egyszemélyi vezetőre – noha ez a különbség gyakran elenyésző). 

A helyi, kalandvágyó fiatalok, és a kiszolgált hajósok (kalózok?) 

gyűjtőhelye. Kiképzésük szegényes, egymást okítják – és az újaknak 

számtalan viccet kell elviselniük, mire maguk közé fogadják őket. Erejük 

kevés a helyi hatalmasságok megregulázásához, nem is erőltetik a dolgot, 

a külhoniakkal azonban éppen ezért kegyetlenek, azok egyfajta 

önigazolásként látványos fellépésre számíthatnak. Kis csoportokban, 

rendszertelenül járőröznek, a népszerűbb helyeken gyakrabban fordulnak 

elő. Balhé esetén előszeretettel helyezik magukat szolgálatba, így hamar 

sokan lehetnek. A várost jól ismerik, elfutni előlük aligha lehetséges, 

viszont tisztában vannak azzal is, ki kinek a szövetségét, védelmét élvezi. 

Ismerik a helyieket, sok pletykát, hírt hallanak. Több besúgójuk is van. 

Előfordul, hogy egy-egy volt hajótiszt megfegyelmezi kis egységét. 

Erő 14  Ép: 12  Fp: 16  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: -  Pp: -  Alap - 10 28/1 80 - 

Ügyesség 11        Dobótőr 2 20 39 82 k6 

Egészség 15  Ellenállás A M  Szablya 1 17 43 97 k6+2 

Szépség 11  TME 1 3  Alkarvédő 1 10 28 +18 k6 

Intelligencia 10  Statikus - -  Ököl 2 20 32 81 k2 

Akaraterő 13  Dinamikus - -  Felszerelés: Szablya, kalózkard, kések, gyakran látni övekbe 

tűzött hajítókéseket is, esetleg ostort vagy bolát. Asztrál 11  Egyéb - -  

Érzékelés 13  Teljes 1 3  Megjegyzés: Ökölharc Af, Hárítás Af 

Rutinos (1. tsz.): +8 Fp, +2 Ké, +4 Té, +4 Vé, +2 Cé, Hárítás Mf 

Veterán (2. tsz.): +16 Fp, +4 Ké, +8 Té, +8 Vé, +4 Cé, Fegyverhasználat (választott) Mf 

Szerepük: Különféle, elsősorban fizetett fegyverforgatók, akik 

valamely helyi csoportosulás mellet ragadnak kardot annak céljaiért. 

Egyesek közülük meggyőződésből küzdenek a választott oldalon, míg 

másokat csakis a pénz motivál. Ennek alapján hűségük és elköteleződésük 

mértéke is jelentősen eltérhet egymástól. Egymással szemben azért 

többnyire lojálisak. Tisztában vannak vele, hogy az ő szakmájukban 

mennyire fontos az ember hírneve. Többségük környékbeli származású. 

Fellépésük, megjelenésük alapján könnyen észrevehető, hogy harcedzett 

férfiakról van szó. Felszerelésük igen sokféle lehet. Ezen a téren mindent 

a céljaiknak rendelnek alá. Ujjast, nadrágot, csizmát viselnek, 

fegyverövekkel. Többnyire könnyebb vérteket öltenek magukra. 

Erő 14  Ép: 12  Fp: 16  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 15 40/3 93 - 

Ügyesség 13        Rövidkard 1 24 52 107 k6+1 

Egészség 14  Ellenállás A M  Szablya 1 22 55 110 k6+2 

Szépség 10  TME 1 3  Hárítótőr 2 23 44 +19 k6 

Intelligencia 11  Statikus - -  Ököl 2 25 44 94 k2 

Eronei zsoldosok 
2-4. tsz. harcosok 

ember, férfi 
változó 
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Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Szablya vagy rövidkard, hárítótőr, könnyű, 

többségében bőrvért. Asztrál 12  Egyéb - -  

Érzékelés 13  Teljes 1 3  Megjegyzés: Ökölharc Af, Közös harcmodor Af 

Rutinos (3. tsz.): +8 Fp, +2 Ké, +4 Té, +5 Vé, Hárítás Mf 

Veterán (4. tsz.): +16 Fp, +4 Ké, +8 Té, +10 Vé, Fegyverhasználat (választott) Mf 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: N 

Sebesség: 90 (SZ), 150 (L) 

Támadó érték: 100 

Védő érték: 150 

Kezdeményező érték: 50 

Célzó érték: - 

Sebzés: 3k6+6 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 30 

Fájdalomtűrés-pontok: 160 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: kimagasló 

Max. Mp.: - 

Jellem: Halál 

Leírás: Ranagol démonlovagja humanoid alkatú, arca, feje 

azonban valahol az emberé és a kosé között van. Közel három láb magas, 

testét különös páncél fedi (SFÉ: 6), melyet egyesek elszarusodott bőrnek 

gondolnak. 

Különleges képességek: 

• Körönként 60% eséllyel csődöt mondanak a varázslatok 3 láb 

sugarú környezetében (ez alól a varázstárgyak, italok sem 

kivételek, de azok eltávolodva újra működnek).* 

• 60E-s félelem aura övezi őket. Ennek maximális hatótávja 

100 láb. 

• Ordításuk a bárdok Hangorkán varázslatának felel meg, 20-as 

erősítéssel. Akár minden körben ordíthatnak. 

• Képes repülni 

* ha az megsemmisül – ez az őrző varázsjelre is vonatkozik, 

amely által megidéződött –, a lény nem tud visszatérni az isteni síkra. 
  

Raquan 
Bestiárium II. 

138. old. 
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Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez mindig észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült. 

Gályák-tengere 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 
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Erone 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Dreina-templom 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pipakészítők háza 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajtékfejtők háza 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb)  
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Dodd ivója 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céhház 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 

 

 
 
 

Bányakapitány háza 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 
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Gyémántbányák 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 

        

(A bal oldaliban találták meg a gyémántot, a jobb oldali pedig bármelyik másik.) 
 

Őrtornyok 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 
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Fogadó a Kedvező Szélhez 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hétvitorla fogadó 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, 1 láb) 
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Mellékletek 

  

 

  

Kiadandó anyagok 
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E 
 

EMBERÖLÉSRE
FELHATALMAZVA

6-8. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK

HELYSZÍN: Syburr, a Pyarroni Államközösség legnyugatibb pajzsállama 

IDŐPONT: P. sz. 3671. Esős évszak, Arel negyedik (Holdak és Vándorok) hava 

2015-ben napvilágot látott történet Kalandozok.hu XIII. 

Nyári Táborának versenymodulja, mely egy – a tábori 

kalandjaink során – még nem érintett területre vezeti a 

játékosokat, mind földrajzi, mind átvitt értelemben. A Dúlást évekkel 

megelőző időszakban játszódó kaland még nem vetíti előre Pyarron 

átmeneti bukását, a történetnek valójában nincsen köze a háborúhoz, 

csupán hangulatában érezteti a közelgő, később egész Ynevre hatással 

lévő háború előszelét. 

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2015.pdf 

A 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2015.pdf
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Hangulatkeltő novella 

Tények 

Pyarron városa, az Istenek Hegyén 
P. sz. 3671, Arel második (Kék Acél) havában 

– Hát nem káprázatos? 

– Micsoda, tata? – kapta fel a fejét a bámészkodásból a serdülő 

szerzetes. A rozoga deszkából eszkábált fapad remegett a gránitszürke 

falak tövében, ahogy a kölyök lóbálta a lábát rajta ülve. 

– Az istenek verjenek beléd több tiszteletet, fiú! Kyel 

beavatottjával beszélsz! Hát a Templom. Ahogy a nap sugarai glóriát 

rajzolnak köré, mondják: Adron műve. Épp most, naplementében 

lenyűgöző igazán. Még Észak tudósai is bámulattal, értetlenül állnak a 

Gömb előtt, hasztalan kutatásokat végezve – az istenek alkotását halandó 

ésszel nem lehet lemásolni, még felfogni sem. Az egyetlen ember, kinek ez 

sikerült, onnan figyel minket most is. Selmo atyánk – Krad áldása rá! – 

vigyázó tekintete itt lebegett a Hegy felett mikor nagyapám idetelepedett, 

és ott lesz még akkor is, amikor a te unokáid unokákat dédelgetnek 

térdükön. Ehh, minek is jártatom a számat valakinek, aki tizennégy nyarat 

látott eddig. Fel sem fogod, hogy micsoda szerencse ért születésedkor, 

hogy az egész Délvidék legszentebb és legbiztonságosabb városában 

láttad meg a napvilágot! 

A kölyök unott arccal rúgott arrébb egy kavicsot a köves úton. 

Szerzetesi novícius csuhája ellenére látszólag jobban érdekelték a rendház 

szomszédságában játszó fruskák, mint a Gömbszentély. 

– És mi van a nyugati hadakkal, ta… atyám? Híre járja, hogy 

végeláthatatlan, sötétszín seregek gyülekeznek Syburr határában. 

– Ne tarts te attól, fiam! Az Égi Templom két és félezer esztendő 

óta vigyázza a szent földet, és két és fél évezred múlva is azt fogja tenni. 

Ha tényleg kitör a háború, elesik tán Syburr és pár védvár, de olyan nem 

létezik, hogy a Szentvárost bevegyék Krán istentelen szörnyekből álló 

légói. Gondolj csak bele, mellettünk, a Gömbszentélyből vigyáz minket az 

istenek összes helytartója, itt imádkozik értünk az Államközösség 

papságának dereka, hadaink a legképzettebb katonáknak adnak helyet az 

egész Délvidéken. Hogy a Pyarroni Titkosszolgálatot ne is említsük… – 

intett ráncos kezével az öreg csuhás. 

– Titkosszolgálat? – mosolyodott el hitetlenkedve a fiú. 

– Nekik köszönhetjük, hogy tudni fogunk a Sötét Birodalom 

hordáinak érkezéséről még jóval azoknak elindulta előtt. Jelen vannak 

minden fogadóban, minden arénában, minden rendházban, minden 

palotában és tanyán, semmi nem történik a tudomásuk nélkül. 

– Nekem ez nagyon úgy hangzik, mint a Szürkecsuklyások… – 

vigyorgott félig felhúzott szájjal a fiú, de örült, hogy végre valami mást 

hall az öregtől a szent beszédeken kívül. 

– Nem is állhatnának távolabb tőlük! A Titkosszolgálat nem 

hatalomért, nem haszonért küzd, hanem Államközösségünk biztonságáért. 

Eszedbe ne jusson holmi tolvajokkal összekeverni őket, tanuld meg 

tisztelni azokat, akik miatt ebben a romlatlan és biztonságos 

birodalomban élhetsz! 
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– Mesélj még, atyám! 

Az öreg először mosolyodott el aznap: végre érdeklődik valami 

iránt a fiú! Mint beszédei kezdetén megszokta, végigsimított ősz haján, 

majd a suhanc kék szemeibe nézve suttogva mesélni kezdett úgy, mintha a 

birodalom legmélyebb titkait adná ki. 

– A Titkosszolgálat őrző szemei mindent figyelnek, folyamatosan 

vigyázzák életünket. Neki jelentenek az ágon ülő varjak, a folyóvízben a 

halak, az utcán kóborló macskák. Bárkiből válhat az Államközösség 

ügynöke, ha tetteivel kiharcolja az érdemet. 

– Még egy szerzetesből is? – tátotta el a száját a fiú. 

– Bizony, még egy szerzetesből is – kacsintott az öreg, és a fiú 

vállára tette a kezét pihenésképpen. – Vagy egy kereskedőből, egy 

lovagból, egy fogadósból, egy ékszerészből. Egy ibarai dzsadból, egy 

sztyeppékről érkezett nomádból, egy erigowi nemesből, egy otthontalan 

vándorból. Nem számít honnan és milyen körből származol, míg hűséged 

rendíthetetlen a Szervezet, vagy ahogy maguk között hívják, a Komp... 

– Honnan hallottál minderről, atyám? – vágott közbe hirtelen a 

fiatal novícius. 

– Több, mint egy emberöltővel a háta mögött, fiam, sok minden 

ragad rá a magamfajta kíváncsi szerzetre – mosolygott az öreg. Annyira 

örült a fiú érdeklődésének, hogy még tiszteletlensége felett is szemet hunyt. 

– Csak mert nem gondoltam volna, hogy még egy Kyel–papot is 

ilyen jól megvezet a Kompánia. Mindennek tán a fele igaz, atyám. Ám 

hogy melyik fele?! 

A fiú felemelkedett a deszkákról, leporolta csuháját, majd egy szó és 

pillantás nélkül elindult a köves úton az egyik gránitszürke rendház irányába. 

Az öreg pap elnémult, lelke mélyén egy érzés fagyasztotta bele a 

szót. Érezte, hogy a kölyök igazat beszél. 

– Várj csak, fiam, te honnan…? – kiabált utána, a novícius 

azonban már eltűnt a rendház szürke falai mögött. 

Bezárva 

Syburr városa, külsőváros 
P. sz. 3671, Arel harmadik (Sólyomszárny) havában 

Syburr szegényebbik részén, jóval az Erődváros biztonságot 

nyújtó falain kívül feltűnést kellett volna keltenie Saulnak, aki tiszta, jó 

minőségű, tehát drága ruhájában, ápolt szakállával valóban elütött a 

környezetétől. Egy külhoni meg is lepődött volna, de abból épp egy sem 

vetődött arra, a nomád hordák fenyegetése elriasztotta az utazókat, és ha 

érkezett is egy-egy kereskedő vagy kalandor a városba, az sem 

veszélyeztette volna értékeit és a ruhái tisztaságát egy ilyen helyen. Ahogy 

a düledező, koszos házak között nehézkesen, botjára támaszkodva 

lépegetett, mégsem sereglettek köré a gyerekek, koldusok. Az itteniek 

ismerték már, tudták, hogy köszvényről árulkodó mozgása ellenére igen 

fürgén forgatja a kezében tartott botot, és nem rest kiosztani néhány 

pofont a pimaszabbaknak. 

A tapasztaltabbak persze azt is tudták, hogy ha pénzt akarnak 

Saultól, sokkal egyszerűbb lehetőségek is adódnak. Ismert volt, hogy az 

öreg nem csupán a bőrfeldolgozók céhének vezetője, de szenvedélyes  
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botanikus is, számos egzotikus növényt honosított meg több-kevesebb 

sikerrel a kertekben. Azt már csak Saul tudta, hogy ez a foglalkozása 

busás jövedelmet is hozott. Felesége erről mit sem sejtett, és hálát is adott 

érte minden nap Kradnak, hogy a tudást bölcsen osztotta fel a halandók 

között, így az asszony nem tudta rátenni a mohó kezét erre a kis 

jövedelemre. Alkalmanként Darton szentélyében is gyújtott egy gyertyát, 

győzködve a kárpiton túli világ urát, hogy neki nagyobb szüksége lenne a 

némberre, mint Saulnak, és pusztán önzetlenségből, fájó szívvel, de 

lemondana róla. Saul Kyel igazságosságának bizonyítékaként tekintett 

arra is, hogy az asszony meddőnek bizonyult. El sem akarta képzelni az 

életét az örökségre váró unatkozó ifjakkal körülvéve, a fizetendő 

hozományokról nem is szólva. 

Tűnődéséből célhoz érése zökkentette ki, az undor varázsütésre 

tűnt el arcáról, ahogy felesége elhagyta, munkája pedig elfoglalta a 

gondolatait. A ház ránézésre nem különbözött a környező épületektől, 

talán csak a tető tűnt romosabbnak, a bedeszkázott ablakok teljesen 

szokványosnak számítottak. A helyiek tisztes távolságtartása azonban 

sokat elárult az értő szemnek. Tudták, hogy látszólagos elhagyatottsága 

ellenére a ház őrzött, és ami fontosabb, tiltott. Odalépett az ajtóhoz, 

összehúzott szemöldökkel körbenézett – ilyenkor mindenki tudta, hogy 

kerülni kell a tekintetét –, majd előkotort a köpenye mélyéről egy kis 

kulcsot. A kulcs formája – és közelebbről szemlélve a zár maga is – 

mesteri megmunkáltságról, tán kahrei eredetről árulkodott. Amint 

elfordította benne a kulcsot, Saul jólesően megborzongott, ahogy a finom 

mechanika halk kattanásait hallgatta. A szerkezet bonyolultságáról mesélt 

az is, hogy pár szívdobbanásnyi ideig várni kellett, mielőtt az ajtót 

reteszelő fémlemez finoman félrecsúszott volna. Saul mégegyszer 

körbefürkészte az utcát, majd belépett. 

Biccentett az őrnek – szálfatermetű, középkorú férfi, 

fémkorongokkal megerősített bőrvértje és íves kardja alapján leszerelt 

katona –, majd egyből a lejárat felé vette az irányt. Belülről az épület 

kifejezetten jó állapotban volt, a figyelmet a három ezüstösen csillogó 

oszlop vonta magára, amelyek a tetőn tátongó lyukaktól vezettek a 

padlóba és az alá. Egy szinttel lejjebb egy különös ajtóhoz ért. Vastag, 

rekeszes szerkezetű, közepén dupla réteg üveggel – tenyérnyi, tiszta üveg, 

talán a súlyát is megéri ezüstben. Kinyitásakor a száraz, meleg levegő ami 

kiáradt a kis szobából köhögésre ingerelte, de gyorsan belépett és 

becsukta maga mögött az üvegajtót. A kicsi, egy láb hosszú szobácska 

másik oldalán egy hasonló ajtó állt, kristályüvegjén keresztül vakító fény 

vetődött Saul lassan a homályhoz szokott szemeibe, hunyorgásra kész-

tetve. Miután sikerült megnyugtatnia a légzését, belépett a másik ajtón. 

A szoba a ház alatt Syburr számára ismeretlen verőfényben 

fürdött. Még a rég elmúlt meleg felhőmentes szikrázó napsütését is 

meghazudtoló fényáradatot a tetőről lenyúló három oszlop és a bonyolult 

– és rendkívül drága, Saulnak mindig belefájdult a feje a gondolatba – 

lencserendszer tette lehetővé, amely sokszorosára erősítette a nap fényét, 

még felhős időben is. Kellett is az erős fény, ugyanis a szoba érzékeny 

palántákat rejtett. Saul büszkeségei a messzi Al Avdalból származtak, ahol 

fiatalkorában járt és szedte össze a magokat és a botanikai érdeklődését. 

A nagy mennyiségben termesztett növény, a santis, több jótékony hatással 

is rendelkezett: kisimította a gond ráncolta homlokokat, amik számosak   
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voltak, ahogy egy lehetséges háború árnyéka vetült Syburr elöljáróira. A 

fáradt embert felfrissítette, az összetört szív sajgását enyhítette; 

fogyasztható volt teaként, füstölőként, vagy ahogy Avdalban kedvelték, 

vizipipába töltve. 

Tényleg semmi ok nem volt rá, hogy a növény törvényen kívülinek 

minősüljön. Eredetileg, évtizedekkel korábban, még az előző herceg 

uralkodása alatt – amikor Saul visszatérve utazásaiból elkezdte a 

termesztését – még nem is volt tiltott, mi több, méretes 

fogyasztóközönséget szerzett magának a tehetősek körében. Pár évre rá 

azonban összekülönbözött a herceg alkimistájával, egy savanyú némberrel 

a messzi Északról, aki befolyását és a herceg herbalizmusban mutatott 

hiányosságait kihasználva elérte, hogy Saulnak – ha nem is lezárni az 

üzletet, de – titokban kelljen folytatnia a tevékenységét. Húsz esztendeje 

reménykedett benne, hogy változni fog a helyzet állása. Az elmúlt hónap 

hozta meg számára a nagy lehetőséget, mikor legjobb tudomása szerint 

maga a herceg is a fogyasztók közé lépett: az elsőszülött fia és örököse 

elestéről szóló friss hírek mélyen érintették. 

Biztos azért nem lehetett benne, mert Saul több futáron keresztül 

dolgozott. Első rétegként a szegény részről származó fiatal gyermekek 

szolgáltak, akik nem csak ismerték az egész várost, de gyanú nélkül tudtak 

tevékenykedni. A kislányok voltak a kedvencei, ők még a különösen kérges 

szívű őröket is meg tudták lágyítani, így könnyedén eljuttatták a terméket 

az elosztópontokra, ahonnan néhány fogadó és megbízható ember – a 

Félkarú, vagy Berdó – továbbszállította, levéve a saját sápjukat az 

üzletből és mentesítve Sault mindenféle törvény előtti 

felelősségrevonástól. Meglehetősen örült neki, hogy közvetve bár, de az 

utóbbi időben Desantes herceg is ügyfele lett, és reménykedett benne, 

hogy ezáltal a törvények is megváltozhatnak. 

Az őrnek – a nevét sosem kérdezte Saul, és ezzel, no meg a 

fizetségével amaz is elégedett volt – sokáig kellett ordítania és integetnie – 

belépnie a helyiségbe tilos volt –, míg végre feltűnt az öreg botanikusnak; 

az ajtók kiválóan elfojtották a hangot is, a száraz forróság fenntartása 

mellett. Épp végzett a tövek ellátásával és a kész termények 

leszüretelésével, amikor meglátta a kalimpáló emberét. 

– Mi a... – kezdett érdeklődni Saul.  

– Uram, bezárták a főkaput! – szakította félbe izgatottan az őr. 

Saul szemöldöke először magasra kúszott – tán mégiscsak célba 

vették az erődöt a nomád hordák? –, majd összeráncolódott, ahogy 

belegondolt a következményekbe. Ránézett a katonára, majd „Az nem 

lehet!” kiáltással felszaladt a lépcsőn, térdei sajgásával mit sem törődve, 

ki az ajtón, azt tárva-nyitva hagyva. Egészen a főkapuig, az Erődváros 

főbejáratáig futott – sietősen lépkedett inkább –, ahol még épp elcsípte az 

őrség kikiáltását, miszerint a kígyók elszaporodása miatt a városkapukat 

be kell zárni. Valóban több kígyót láttak a városban egy ideje, de Saul 

kételkedett benne, hogy ez lenne a valódi ok: hisz’ minden magára valamit 

is adó mérgeskígyó letagadná a rokonságot ezekkel a satnya lényekkel, 

több kígyóharapásról is tudott, amelyeket lábon hordott ki az áldozat. A 

kihirdető elmondása alapján határozatlan ideig a kapuk zárva maradnak, 

se ki, se be. 
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Az eddig néma tömeg felzúdult, hangosan méltatlankodott, 

kétsébeesett kiáltások szálltak a levegőben. Saul térde rogyott, és sírva 

fakadt. Nem aggódott amiatt, hogy bejut-e, egy céh vezetőjét 

természetesen be fogják engedni. Ő nem a pórnép tagja, akiknek ez a 

bejelentés szólt. Viszont a gondolat, hogy hónapokat, talán éveket töltsön 

elzárva az igazi munkájától és összezárva azzal a hárpiával... 

Szigorúan bizalmas 

Syburr városa, a hercegi palota egyik szárnyában 

P. sz. 3671, Arel negyedik (Holdak és Vándorok) havában 

Egy légy zümmögése ébresztette fel békés szunyókálásából. 

Az idős férfi meglepetten kapta fel előrehanyatlott fejét a 

dolgozóasztalról, egy pillanatig azt sem tudta, hol van. Félarasznyi 

vastagságú kódexek hevertek előtte a vaskos asztalon, kezében görcsösen 

egy írótollat markolt, mely alatt egy tintával összepacsnizott papíros 

halom gyűrődött. A párnázott széke mellé támasztott bot most a földön 

hevert. A helyiség falait plafonig érő könyvespolcok takarták, melyet 

rojtos függönyök sötétítettek be. A lepel vastag szövete nem engedte át a 

délutáni nap fényét, helyette égő gyertya szolgáltatott némi világosságot a 

szobában, az asztalnál ülő így szerette. A hosszú évek éjszakázásai már 

vén csontjaiban ivódtak. 

– Megint elaludtam – dörmögte magának morcosan. Mióta 

betöltötte hatvanadik esztendejét, egyre gyakrabban esett meg vele. 

Különösen az utóbbi időben, mikor egy közelgő háború gondolata hetek 

óta nem hagyott számára napi három óránál több pihenőidőt. 

Végigsimított őszes szakállán, ahogy elmélázott azon, hol is 

tartott, mielőtt elszunyókált. 

– Khm… – hallatszott egy hang szinte testközelből a háta mögött. 

Az öreg – korát meghazudtolva – egy szempillantás alatt ugrott 

fel székéből, a földön heverő bot egyetlen szavára az érte nyújtott kezébe 

ugrott, s vészesen vibrálva, a lenyugvó nap fényével világította be a 

mellette álló egyén arcát. 

A fiú – tán tizenkét nyarat sem látott még – kikerekedett szemekkel 

és tátott szájjal nézett vissza rá, homlokán izzadtságcseppek gyülekeztek. 

Mikor az öreg felismerte benne az új szolgálót, leengedte a botot, mire 

annak vöröses fénye is kialudt. 

– Te meg mióta állsz itt? – förmedt rá a kölyökre. Inkább magára, 

mint a szolgafiúra volt mérges, nem tesz jót a hírnevének, ha 

felkészületlennek látják. 

– Tí… tíz perce, ma… magiszter uram… 

Úgy tűnik a hírnevem nincs akkora veszélyben, ha nem mert 

felébreszteni – nyugtázta egy mosollyal magában az öreg. 

– Bökd már ki, miért vagy itt, fiam. 

– A ka… kapitány úr kíván beszélni magiszter urammal – hebegte. 

– Hát akkor ne várassuk tovább. Engedd be. Te pedig – szagolt a 

levegőbe – válts alsóneműt. Ha hosszú életű szolgálatot akarsz, nem 

láthat így a palotanép. 

A kölyök szégyenkezve hátrált ki a dolgozószobából. Nem telt bele 

három lélegzetvétel sem, határozott kopogás hallatszott a vaskos ajtón. A 

vendég nem várta meg az invitáló választ, rögvest benyitott. 
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Ötven év körüli, alacsony, erős alkatú férfi lépett be a helyiségbe. 

Haja dús és fekete, arca megnyerő – az a fajta, aki élete derekán túl is a 

fehérnépek kedvence. Városőri egyenruhája eltért társai uniformisától: 

mellkasára kéttenyérnyi, pajzscímerben ágaskodó vörös sárkányt varrtak. 

Rugalmas léptekkel, ám magát katonásan kihúzva lépett a 

dolgozóasztal elé. A magiszter biccentett, s látogatója iránti tiszteletből 

állva maradt. 

– Mit tettél ezzel a fiúval? Olyan fehér volt az arca, mint aki az 

Elátkozott Vidékkel álmodott – intett az ajtó irányába. A városőrség 

kapitánya csak embereivel tartotta a formalitást, barátok közt gyakran a 

köszönést is hanyagolta. 

– Új még, majd megszokja a modorom. Hogy állunk? 

– Nem jól. A nomádokkal különösen nem. A legújabb jelentések 

szerint négynapi járóföldre vertek tábort. Nem támadnak, gyülekeznek. 

Úgy tűnik, erőt gyűjtenek. 

– A kalandozók? 

– Még nincsenek itt. A küldetést teljesítették, megvan a bestia. 

Úton vannak vele, de még pár nap, míg ideérnek. 

– És… a rab? – borult el a magiszter tekintete, amikor a 

legkényesebb témára kérdezett rá. 

– Hatodik napja dolgoznak rajta mágiatudóink, de nem tudjuk 

megtörni… eretnekség vagy sem, esküszöm, könnyebb lenne a holttestét 

vallatni! 

A magiszter tizennégy esztendeje szolgálta Syburr városát, de még 

sohasem volt ilyen lehetetlen helyzetben. Minden Titkot Ismerő Krad, 

engedd, hogy lássam a helyes megoldást! Igazlátó Kyel, segíts 

meghoznom a helyes döntést! 

A rab nem vall. A nomádok hamarosan a kapuk alatt, Kyel tudja 

csak, milyen szörnyek erősítésével. Az öreg fejében döntések és 

lehetőségek százai peregtek le pár szívdobbanás alatt, de egyikkel sem 

volt elégedett. Kivéve egyet, az azonban szentségtöréssel egyenrangú volt 

már gondolati szinten is, elsőre ki sem merte mondani. 

– Azt hiszem, hogy… – kezdte, majd elhallgatott. 

A kapitány kérdően nézett rá, mire a magiszter arcvonásai 

megkeményedtek. 

– Nem, nem hiszem. Tudom – jelentette ki. 

– Mit tudsz? 

– Nem engedhetjük el a Gyermeket. Nincs más megoldás. 

– Hogy Darton varja kaparja ki… Ezt mégis hogy képzeled?? 

Még egy foglyot akarsz ejteni? Már a jelenlegi rab is minden határt 

feszeget, őt sem kellett volna, de ez egy gyerek! Tudod, hogy ő kinek a… 

Az öreg egyetlen, sokatmondó pillantással elnémította. Szomorú, 

ám határozott tekintetében benne volt: pontosan tudja. 

– Ne haragudj. Ha te nem látsz más megoldást, akkor nem létezik 

más megoldás – hajtott fejet a kapitány. Ilyet nem sok ember előtt tett, 

Trin Endall városvezető magiszteren, a Fényben Állón kívül kizárólag 

Syburr hercegének hajolt meg. 

– Rajtad és rajtam kívül viszont senki más nem tudja a városban. 

És ez így is marad!   
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Koncepció 

kaland 6-8. TSz.-ű csapatnak íródott, és P. sz. 3671-ben, az 

esős évszak végnapjaiban, Arel negyedik – Holdak és 

Vándorok – havában játszódik Dél Yneven, Syburr 

városában.  

A Játékos Karakterek a Pyarroni Titkosszolgálat elkötelezett 

ügynökei, kik a Smaragd Társaságába való bekerülésért mesterpróbájukat 

teljesíteni érkeznek Syburr szükségállapotot hirdetett városába. A 

titkosszolgálati küldetést nem várt bökkenők és meglepetések változtatják 

a Dúlást és egy egészen más történelmi eseményt felvezető politikai 

játszmák között pengeélen táncoló küzdelemmé. 

Háttér 

ielőtt belecsapunk a modul Játékosok számára aktív 

részeibe, először szükséges megértenünk a történet 

hátterét és összefüggéseit, valamint a kaland három fő 

Nem Játékos Karakterének motivációját. 

A Gyermek 

P. sz. 3671. esztendő végén járunk, a Dúlásnak már számos 

előjele mutatkozik. Bár a Dúlás éve még odébb van, P. sz. 3670-től Krán 

fókuszáltan támadja a Pyarroni Államközösség déli határait [ETK 446. o., 

Pyarron alatt]. Az elmúlt hónapokban nyílt összecsapásokra került sor 

Syburr államában, a határ közelében komoly nomád sereg mozgolódásáról 

szólnak a hírek. Egy „térutazási baleset” – melyért minden jobban értesült 

ember Kránt okolja – miatt lezárták a térkapukat a régióban. A 

kereskedőutak forgalma megcsappant, kevesek vállalják a környéken az 

utazást, akik mégis, azok kizárólag jelentős kísérettel. 

Épp ebben az időszakban utazik Ilanorból Yllinorba, a messzi 

Északról a távoli Délvidékre, Tai Fen Lin niarei hercegnő, Mogorva Chei 

menyasszonya. Pyarron (későbbi Ó-Pyarron) városáig térkapuk 

segítségével jutott, ám az Államközösség fővárosába érkezvén 

meglepődve tapasztalta, hogy a távolabbi délre vezető kapukat napokkal 

ezelőtt lezárták, és szekéren lesz kénytelen folytatni útját. Célja Yllinor 

fővárosa, Ru-Shennon, ahol az esküvő után a híres kalandozó-királlyal 

kívánja hátralévő életét tölteni. 

A pyarroni diplomácia „mosom kezeim” módon ellenezte a 

hercegnő háborús övezeten át való utazását, ám Tai Fen Lin mégis útnak 

indult. Néhány pyarroni lovag becsületből, néhány fiatal nemes 

becsvágyból csapódott hozzá, ám ez volt az összes segítség, mit 

Pyarronban kapott – hivatalos álláspont szerint az Államszövetség nem 

támogatta az útját. 

Ugyan rangrejtve utazott, jelentős kísérete – négy szekér, kéttucat 

testőr és szolgáló – feltűnést keltett az utakon. Syburr kereskedőútjait 

járva érte el őket a kráni nomádok egyik kisebb törzse, az összecsapást 

követően a megcsappant létszámú társaság azonnal a legközelebbi 

biztonságos helyre, Syburr erődjébe menekült. 

Ugyan Syburr robusztus védművei időlegesen biztonságot nyúj-

tanak, a társaság tudtán kívül csapdába esett: nem hagyhatják el a várost. 

E 

M 
Tai Fen Lin 

323. old. 
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Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? A Gyermek pyarroni 

indulásával eleve tisztában voltak, szemmel tartották a hercegnő 

mozgását. Kíséretének egyik tagja a Titkosszolgálat embere volt, ő 

azonban a nomád rajtaütés során elesett, így az információ-forrás hirtelen 

megszűnt. Berdótól tudják, hogy a hercegnő biztonságban bejutott a 

városba. 

Honnan jött a kódnév? Kettős jelentése van. Egyrészt a hercegnő 

16 esztendős, így illik őrá is a név, de ami az igazi ok: Chei király 

gyermekét, 2 hónapos magzatot hord a szíve alatt! 

A Fényben Álló 

Az elmúlt hetekben Syburr város vezetősége szükségállapotot 

hirdetett, és lezárta az Erődvárost, csak a bent élők és engedéllyel 

rendelkezők járhatnak ki és be. Mivel még nincs semmilyen háború, arra 

nem hivatkozhattak, így egy kígyó-invázió ürügyével lépték meg ezt, 

mely állításuk szerint annyira elharapózott, hogy a krízis-helyzet 

közvetlenül fenyegeti Syburr lakóinak életét. Természetesen nyílt titok, 

hogy ez nem igaz, és nomád hordák támadására készül mindenki. 

Ebben a helyzetben a város legbefolyásosabb vezetőjét, Trin 

Endall magisztert, nem is érhette volna váratlanabb hír annál, mint Chei 

király menyasszonyának megjelenése Syburr falai alatt. Teljes hírzárlatot 

rendelt el embereinél, az inkognitó fenntartása mellett óvatosan, de tárt 

karokkal fogadta Tai Fen Lint. 

Órákon belül rizikós stratégiai döntést hozott: a niarei hercegnő 

felbecsülhetetlen értékű diplomáciai túsz lehet a kezében, olyan 

jelentőségű, ami Syburr városának jövőbeli fennmaradását döntheti el. A 

határvidéken gyülekező nomád törzsek komoly aggodalomra adnak okot, 

azon erők híre, amik pedig a Kráni-hegység mögött gyülekeznek, 

egyenesen halálfélelmet keltőek. 

A túlélés érdekében úgy döntött, hogy még Mogorva Chei 

haragját is megéri kockáztatni. Ha a hercegnőt Syburrban tartja, és 

óvatosan elhinti Ru-Shennonban, hogy a király menyasszonya foglyul 

esett, Chei minden követ megmozgat majd azért, hogy kiszabadítsa. Mi 

sem jöhet jobban ebben a háborús időszakban, mint egy Chei király által 

vezetett yllinori sereg Syburr falai alatt! 

Természetesen nem áll szándékában ártani a hercegnőnek, csupán 

elintézni, hogy ott maradjon a városban, tudtán kívül, önként és sértetlenül 

játssza el a túsz szerepét. Így ha Chei megérkezik, diplomáciailag védhető 

maradjon a helyzet, ő soha nem ártott a hercegnőnek, aki tulajdonképpen 

saját választásából maradt Syburr falainak védelmében. Ezt persze nem 

lesz könnyű megmagyarázni a temperamentumáról híres Mogorvának, 

sőt, tisztában van azzal, hogy valószínűleg lehetetlen. Politikai botrány 

lehet belőle, ami még Trin Endall fejébe is kerülhet… ám Syburr 

városának védelme és túlélése mindent megér. 

A magiszter hamis levelet küldet a hercegnőnek, melyben Chei 

király kéri menyasszonyát arra, hogy ne folytassa veszélyekkel teli útját 

Yllinor felé, hanem inkább húzza meg magát csendben és biztonságban 

Syburr erődjében, majd Chei eljön érte és biztonságban hazaviszi. Ezek 

után Ru-Shennonban, Yllinor fővárosában elhinti azt a hírt, hogy a 

hercegnő veszélyben van, nem képes és nem hajlandó elhagyni a nomád 

hordák által sakkban tartott Syburrt, csak ha Chei személyesen viszi haza. 

Trin Endall 

324. old. 
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Thormen Desantest, Syburr hercegét nem tájékoztatja a 

helyzetről, hogy bukás esetén valóban védhető maradjon a politikai 

álláspont. A városban Trin Endall magiszter közvetlen, megbízható 

emberein kívül senki nem tud a kényes helyzetről és a hercegnőről. 

Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? A magiszter 

közismert személyiség, így személyéről sok publikus információ elérhető. 

A motivációjáról, és terveiről csak nagyvonalakban tud a titkosszolgálat 

Berdó információin keresztül, de már ez is elég ahhoz, hogy rájöjjenek: a 

magiszter túlbuzgóságának köszönhetően óriási diplomáciai botrányba 

keveredhetnek Yllinorral. 

Honnan jött a kódnév? Szintén kettős jelentéssel bír. Egyrészt a 

magiszter közéleti, publikus személyiségére utal, másrészt Trin Endall a 

Fénylátók céhének vezetőségében ezt, a legmagasabb posztot tölti be. 

A Rab 

Egy Trin Endall fogságában lévő kráni obszidiánelf, akit hat-hét 

nappal ezelőtt egy szerencsés véletlennek köszönhetően ejtettek foglyul a 

határvidéken: a sötételf egy nagy hatalmú, ám Elfendelen kívül kevéssé 

ismert elf sereneyával vívott párviadalt a hercegség határában, amit meg is 

nyert – ám a szerzett, súlyos sebek és az Od-kimerültség okán már 

viszonylag könnyű préda volt a syburriak számára. A sötételf a Kráni-

gyűrűhegység mögött gyülekező erők egyik előhírnöke, egy nem várt, 

kiemelkedett ellenség az egyszerű nomád hordák mellett. Hogy milyen 

céllal hagyta ott Kránt, és milyen szerepe lett volna a támadások 

előkészítésében, a mai napig nem derült ki, ugyanis a magiszter még az 

eltelt napok alatt sem tudta megtörni. Maga a tény azonban, hogy egy 

sötételfbe futottak bele a határvadászok, igazán komoly aggodalommal 

töltötte el. 

A kráni fogoly ugyan nagy fogás, mégsem tették nyilvánossá a 

városban, mert nagyobb félelmet keltett volna, mint amennyi morális 

támogatást. A nép nem, de az uralkodó és a vezetőség tud egy különleges 

fogoly létezéséről, de ennél többről ők sem. 

A magiszternek két fő célja van a sötételffel: megtörni őt és Krán 

terveiről információkat szerezni, valamint esetleg jövőbeli diplomáciai 

eszközként (pl. túszcserére) felhasználni. A vallatás nem élő szóban 

történik – nem is beszélik egymás nyelvét. 

A Rab napok óta el van zárva egy titkos, mágikusan védett 

helyen, ahol napi rendszerességgel próbálják fizikális és mentális 

eszközökkel megtörni. A rab magiszter iránti gyűlölete nem ismer 

határokat, életének első számú céljává lépett elő Trin Endall elpusztítása. 

Honnan tud róla a Pyarroni Titkosszolgálat? Sokáig nem tudtak 

róla, a magiszter ügyesen tartotta titokban. Jelenleg is csak azt tudják, 

hogy egy kráni elf raboskodik Syburrban (azt nem, hogy egy sötételf, azaz 

aquir). Az információt kissé megcsavarva és elferdítve Krán szivárogtatta 

ki, ugyanis az a célja, hogy a Rab hazatérjen. 

Fontos részlet, hogy a Rabról szerzett információ nem teljes. A 

Titkosszolgálat nem tudja, hogy a Rab egy sötételf. Ha tudná, minden 

bizonnyal nem adna olyan feladatot az ügynökeinek, hogy szabadítsák ki. 

Itt óriási hibát követnek el, csupán szerencséjük van, hogy a Krán általi 

félre-informálásba, a Rab kiszabadításába a Gyermek nem hal bele. 

Honnan jött a kódnév? Egyértelmű. 

A Rab 

325. old. 
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Hogy kötődnek össze ezek a szálak és az NJK-k, miért adta ezt a feladatot 

a titkosszolgálat? 

A fő cél a Gyermek megmentése, de mint a megbízó levélből 

kiderül, ezt 3 fő személyen keresztül lehet elérni. 

• (1) “A Gyermek”. Ez a legegyszerűbb út: a Gyermek 

kimenekítése a városból. 

• (2) “A Fényben Álló”. Ez a küldetés-ág a Gyermek 

fogvatartóját célozza meg. Ha a JK-k kiiktatják Trin Endall-t 

a képből, a hercegnő többé nincs „rabságban”, így könnyebb 

kimenekíteni, vagy akár a városban kialakuló káosz miatt 

maga a Dada viszi ki a Gyermeket a városból, lásd 1. pont. 

• (3) “A Rab”. Ez a küldetés-ág még egy közvetett lépéssel 

tovább megy, ez a Fényben Álló olyan ellenségét célozza 

meg, aki képes őt kiiktatni a képből. Ha a Rabot 

kiszabadítják, az megöli a Fényben Állót, lásd 2. pont. 

Eseménysor 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 5. napja – A Syburrt Pyarronnal 

összekötő térkaput lezárják. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 9. napja – A Gyermek térkapuval 

Ilanorból Pyarronba érkezik. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 11. napja – Ettrex herceg életét 

veszti Erionban. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 12. napja – Vörös Hapzuch 

bandáját megbízzák egy sárkánygyík levadászásával. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 13. napja – Syburrban 

szükségállapotot hirdetnek, lezárják a belső város kapuit. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 18. napja – A Gyermek 

karavánját nomád támadás éri, de végül megmenekül. 

• P. sz. 3671, Arel harmadik havának 20. napja – A Rabot foglyul ejtik 

a syburriak. 

• P. sz. 3671, Arel negyedik havának 1. napja – A Gyermek megmaradt 

kíséretével megérkezik Syburrba. 

• P. sz. 3671, Arel negyedik havának 4. napja – A Zsémbesek 

megbízatást kapnak Berdó meggyilkolására. 

• P. sz. 3671, Arel negyedik havának 6. napja – A Játékos Karakterek 

megérkeznek Syburr külsővárosának határába. 

Körülmények 

A történetünk a P. sz. 3671. esztendő utolsó napjaiban játszódik. 

A modul kezdete megegyezik Arel Negyedik (Holdak és Vándorok) 

havának hatodik napjával.  

Hűvös, ködös, zivataros idő. Még nincs itt a hideg évszak, de már 

készülnek rá az emberek. Éjszaka fagypont alá csökken a hőmérséklet (-5 

és 0 °C között), napközben hűvös az idő, de nincs kifejezetten hideg (4 és 

10 °C között). 

Időpont 

Időjárás 

Trin Endall 

324. old. 

A Rab 

325. old. 

Tai Fen Lin 

323. old. 

Dada 

329. old. 
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A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:01-

kor kel fel és 14:58-kor megy le.  
 

óra  elnevezése  óra elnevezése  
00  Kék hold 10 Törekvők  

01  Pusztítás 11 Lobogók  

02  Remény 12 Hit  

03  Fény 13 Barátság 

04  Tisztesség 14 Bűnbánat  

05  Áldozatok 15 Vágyak 

06  Gazdagság 16 Homály 

07  Béke  17 Vörös hold 

08  Igazság 18 Álmok  

09  Szentek 19 Sötétség 

A helyszín mana-sűrűség szempontjából alapvetően a közepes-

mana kategóriába tartozik [lásd, PPL I. 159-162. old.]. Ezt a város 

mágikus védművei erősen torzítják. Így a külsővárosban és 1 mérföldes 

körzetében a híg mana, az Erődvárosban a közepesen sűrű mana szabályai 

a mérvadóak. A rúnatornyokban és közvetlen közelükben koncentrált a 

mana. Ez azt jelenti, hogy a koncentrációtól függően 100-300-500 Mp-al 

lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 1-20-40 Mp/kör.  

A történetünk Dél-Yneven, az Ördögnyelv-hegység déli lábainál, 

Syburr bevehetetlennek tartott városában játszódik.  
 

Modul felépítése 

kalandmodul három fő fejezetre osztható, melyek 

várhatóan (ajánlottan) körülbelül az alábbi arányban 

oszlanak el a történet teljes játékidejét tekintve. 

A külsővárosban (1. rész) – 20% 

Ez a bemesélés, a karakterekkel és a környezettel való ismerkedés 

fejezete. A Kalandmester megteremti az alaphangulatot (esős évszak, 

háború előszele, szükségállapot, lezárt Erődváros), a játékosok 

belerázódnak a karaktereikbe. Egy huszárvágással (Berdó halála) gyorsan 

megkavarja a kiosztott lapokat, és gondolkodóba ejti a JK-kat. Kritikus 

lökést ad a következő fejezet irányába. 

Bejutás az Erődvárosba (2. rész) – 30% 

A JK-k számos előre huzalozott, kidolgozott útvonal közül 

választhatnak, hogy miként jutnak be a belső városba. Mindegyik útvonal 

jó megoldás lehet, ám mindegyik teljesen más helyzetből indítja majd 

őket a harmadik fejezetben. 

A Gyermek megmentése (3. rész) – 50% 

A történet kidolgozatlan, adott a környezet és az NJK-k, amelyek 

reagálnak majd a JK-k cselekedeteire. Teljes játékosi szabadság, a KM-

nek együtt kell “mozognia” a JK-kal. 

A 

Időszámítás 

Manaháló 

Helyszín 
Syburr 
311. old. 
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Mellékszálak 

Ebben a modulban kevés mellékszál van, azok is viszonylag kis 

jelentőséggel bírnak. Inkább csak érdekességként kerültek be, így a 

játékosok figyelme a főszálon marad.  

Prológus 

i a Játékos Karakterek, egytől-egyig halálig hű és 

elkötelezett ügynökei vagytok a Pyarroni 

Titkosszolgálatnak. Eszetekbe sem jut megkérdőjelezni a 

titkosszolgálat döntéseit, tisztában vagytok a ténnyel, hogy nem mindig 

érthetitek az összes összefüggést az akciók mögött, sőt olykor a pyarroni 

elvek és eszmék határának túllépése felett is kénytelenek vagytok szemet 

hunyni. Mivel csapatotok nemrég éppen Syburr hercegségének 

Dreinieshar nevű városában teljesített szolgálatot, a térkapuk lezárása 

miatt ti vagytok földrajzilag a legjobb helyen a syburri küldetéshez, amit a 

titkosszolgálat tervez. 

Felettesetek, Mariptus, levélben a következő instrukciókkal lát el 

titeket. 

 „Most kaptam a hírt. Kulcsfontosságú, és rendkívül összetett 

szolgálat áll előttetek. A cél számos, egymást egyes esetekben 

helyettesíthető, máshol összefonódó vagy együttesen teljesítendő 

pontokból áll, úgyhogy jól figyeljetek! 

Első pont. Be kell jutnotok Syburr Erődvárosába. Szövetséges 

hercegség létére ez jelenleg nem lesz könnyű: Syburrban szükségállapotot 

hirdettek, lezárták a belső város kapuit. Nyilvánvalóan módunkban állna 

olyan menlevelet biztosítani, amivel bejuthattok – de a feladat rendkívüli 

érzékenysége miatt nem tehetjük. Hiába szövetségeseink, nem tudhatnak 

arról, hogy a titkosszolgálat küldetésben jár el náluk. Első lépésként be 

kell jutnotok észrevétlenül – ám ne feledjétek, szövetségeseinkről van szó, 

a vérontás és az erőszakos bejutás nem tartozik a lehetőségek közé. 

Szerencsére van egy hű ügynökünk a külsővárosban, aki segíti majd a 

bejutásotokat. 

Második pont, ez itt a lényeg, és rendkívül összetett, úgyhogy 

figyelmezzetek minden egyes szavamra. Amikor bejutottatok a városfal 

mögé, három különleges ember lesz meghatározó a feladat szempontjából. 

Közülük elég EGY személyt választani a bent uralkodó viszonyokhoz 

mérten, és az őhozzá kapcsolódó feladatot teljesíteni az egész küldetés 

teljesítésének érdekében. 

 „A Fényben Álló” 

Az első személy a város egyik elöljárója, a köztiszteletben álló 

Trin Endall magiszter. Ő a syburri herceg jobb keze és személyi 

tanácsadója, a Fénylátók céhének vezetője, a városőrség stratégája, és 

nem utolsósorban a Fehér Páholy tiszteletbeli tagja. Ő a legbonyolultabb 

választás a három személy közül, ám nem feltétlen a legveszélyesebb. Róla 

sok és viszonylag friss információnk van, hiszen közszemélyről van szó. 

Ő a Tudó a történetben. Olyan információk birtokosa, amik 

jelentősen megkönnyíthetik a küldetéseteket. A magiszter olyan hírekkel és 

tudással szolgálhat, amivel még én sem: valószínűsíthetően mindent tud a 

másik két személyről, és minden másról is, ami a városban történik. 

T 
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Őt el kell tüntetni – bármilyen módon, ám úgy, hogy ennek híre 

menjen a városban. 

Felhatalmazásotok van belátásotok szerint tetszőleges, a küldetés 

megkívánta módszerhez folyamodni, ami legalább fél holdhónapra 

kiiktatja őt. Fontos kitétel, hogy jelenlétének hiánya legyen nyilvános, és 

keltsen zavart az egész városban. 

 „A Rab” 

Az ő kilétéről csupán homályos hírek állnak rendelkezésünkre. 

Egy fogoly a városban, akiről csupán sejtjük, hogy kicsoda, ám nem 

tudjuk, hogy került oda, miért és hol tartják fogva. Nem közrab, a nép nem 

tud róla. Csupán két ténnyel vagyunk tisztában: hogy Trin Endall foglya, 

és hogy hosszúéltű. 

Őt ki kell szabadítani. 

Ő a Takarító. Elvégzi a munka piszkos és veszélyes részét 

helyettetek. 

Miután visszaadtátok szabadságát, vigyázzatok, hogy ne legyetek 

az útjában. Maradjatok távol tőle, ám ne veszítsétek szem elől: jegyezzétek 

és jelentsétek minden egyes cselekedetét. Ellenkezni ne próbáljatok vele, 

még ha a Syburr látja kárát se. 

 „A Gyermek” 

A harmadik személy kiléte rendkívül kényes és bizalmas… 

Olyannyira, hogy ezt előttem sem fedték fel. Annyit tudok, hogy 

politikailag kulcsszerepet betöltő, északkeleti nemesi család sarjáról van 

szó. A tizenhat esztendős ifjonc pár nappal ezelőtt, jelentős kísérettel, ám 

inkognitóban érkezett Syburrba. 

Őt ki kell menekíteni a városból, mégpedig olyképp, hogy egy 

haja szála sem görbülhet. Több gond is akadhat vele, melyek közül 

legutóbbi információnk szerint az egyik, hogy nem akarja elhagyni a 

várost. 

Ő a Kulcs a küldetésben. 

A kémeink által szerzett hírek szerint, bármelyik személyhez 

kötődő feladat teljesítése sikert hoz a küldetésnek. Ám legyen tiszta 

számotokra: az egész küldetés központja és legfontosabb alakja a 

Gyermek, körülötte forog minden, csupán őmiatta fontos a másik két 

személy. A küldetés fő célja az, hogy a Gyermek épségben és biztonságban 

elhagyja a várost! Ennek ellenére nem biztos, hogy a megfelelő vagy a 

legkönnyebb megoldás az őhozzá kötődő feladat – lehetséges, hogy a 

másik két személyhez kötődő feladatok egyike hatékonyabban és 

gyorsabban éri el ugyanezt a célt. A jelenleg ismert információk alapján a 

titkosszolgálat nem tudja meghatározni, hogy milyenek lesznek a 

viszonyok Syburrba érkezésetek idején. Így hát a városba bejutva mérjétek 

fel a lehetőségeket, és döntsetek legjobb megítélésetek alapján. Ám 

döntsetek gyorsan: a Gyermek akár már most közvetlen életveszélyben 

lehet! 

Harmadik pont. Biztosíthatlak titeket, még nincs vége. Az első két 

ponttal egyenrangú feladat az is, hogy a titkosszolgálatot semmilyen 

módon ne lehessen kapcsolatba hozni tevékenységetekkel. Ez 

nyilvánvalóan érthető… Syburr fontos szövetséges, nem derülhet fény 

arra, hogy titkon olyan küldetésben járunk nálunk, amit a hercegség lakói,   
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akár fontos elöljárói is megsínylenek. Diplomáciai katasztrófa lenne 

belőle. Nem derülhet ki, hogy ott jártatok. Amennyiben kudarccal jártok, 

akkor sem hagyhattok hátra maradandó nyomot vagy jelet: utólag 

mindennek tagadhatónak kell lennie. Egyáltalán nem könnyű egy ilyen 

esetben, amikor a nyomozás során mágiatudók segítségét is igénybe 

fogják venni. A Fénylátók céhe a holtakat és a tárgyakat is képes vallatni. 

Emiatt kiemelkedően fontos tehát, hogy mindannyian túléljétek az 

akciót, vagy ellenkező esetben az elesett ügynök teste és felszerelése teljes 

mértékben megsemmisüljön. Ezen okból kifolyólag egyikőtök sem 

maradhat egyedül egyetlen pillanatra sem! 

Hogy miért kell a titkosszolgálat ügynökeit Pyarron saját háza 

táján bevetni? A Gyermek a válasz erre a kérdésre is. Olyan rendkívül 

fontos személyről van szó, akit ha rabságban tartunk vagy elveszejtünk, az 

egész államközösség hírnevét és diplomáciai szövetségeit kockáztatjuk. No 

igen, mint említettem, ez igen kényes kérdés… amire Trin Endall 

magiszter nem úgy tekint, ahogy mi. Ő kizárólag Syburr érdekeit tartja 

szem előtt, mi azonban az egész államközösséget képviseljük. Sajnálatos 

módon érdekeink jelen esetben nem egyeznek… és a konfliktus feloldására 

nem létezik járható diplomáciai út. 

Ezért jöttök a képbe Ti… a nem diplomáciai megoldás. 

A küldetés során a velem való kapcsolatfelvételt próbáljátok 

kerülni, a leírtakon kívül többel én sem tudok segíteni. Ám ha szükséges, a 

külvárosi ügynökünkön, Berdón keresztül tudtok üzenni – ő más, nálam 

magasabb rangú, és a részletekben tájékozottabb személyekkel tartja a 

kapcsolatot. 

Hogy felfogjátok, milyen horderejű szolgálatot tesztek ezzel az 

államközösségnek, tekintsétek ezt mesterpróbátoknak. Siker esetén a 

Smaragd Társasága vár titeket, új tagokat.” 

További, JK-k számára átadandó információk a küldetésről: 

• A külsőváros fogadóiban keressék „az öreg Berdó”-t. Az érdeklődés 

nem kelt feltűnést, Berdó az álcája szerint információval kereskedik, 

és gyakran találkozik külvilágiakkal is. Megbízhatnak benne, a 

Titkosszolgálat hű embere. Ő lesz segítségükre az erődbe való bejutás 

és a belsővárosban uralkodó viszonyok felderítése során. 

• „Ezen okból kifolyólag egyikőtök sem maradhat egyedül egyetlen 

pillanatra sem!” sor felett ne ugorjunk át. A titkosszolgálat határozott 

biztonsági előírása, hogy egy JK sem maradhat egyedül (tehát 

minimum kétfős csoportokba tud csak szakadni a csapat). 

• Szintén hangsúlyozzuk ki azt, hogy „a vérontás és erőszak kerülendő, 

felesleges ártatlan áldozatok főképp, hiszen szövetségeseinkről van 

szó”. 

• Van egy közvetlen felettesük, Mariptus, akivel a csapatból ketten 

„pszi-ismeretségben” vannak. A csapat a játék elején jelölje ki ezt a 

két főt. Mariptust azonban nem tájékoztatták a küldetés részleteiről, 

csak annyit tud, amit leírt a JK-knak. A küldetéssel kapcsolatban az 

egyetlen – gyors és közvetlen – lehetséges módja a szervezettel való 

kommunikációnak Berdón keresztül történik. 
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• Térképek: külsőváros és Erődváros. Bizony, a JK-k teljes 

információval kezdik a modult a helyszínről, hiszen van hozzáférésük 

a titkosszolgálatnak köszönhetően. A város minden egyes helyszínéről 

és fontosabb személyiségéről tudhatnak annyit, mint egy átlagos helyi 

polgár. 

A Játékos Karakterek megérkeznek Syburr külsővárosának 

határába, hogy találkozzanak a besúgóval, aki segít majd nekik bejutni 

Syburr Erődvárosába. 

Itt kezdődik a modul. 

A külsővárosban 

JK-knak látótávolságon belül van a külsőváros, de még 

nem mentek be. Napfelkelte van, hűvös, ködös a hajnal. 

Borús az égbolt, esőre áll az idő. Látótávolság 50 láb. 

Hagyjuk a JK-kat felkészülni és megtervezni az érkezést. A város 

java része még csendes, a piac és környéke azonban már most is aktív. 

A JK-k első feladata az, hogy lépjenek kapcsolatba a 

titkosszolgálat helyi ügynökével, így előbb-utóbb őt fogják keresni. 

Az alábbi információkat lehet megszerezni róla: 

• [Utca embere] Koldusnak néz ki, de igazából csak egy 

igénytelen vén kujon, aki mások kárából húz hasznot. 

• [Utca embere] Közismert figura, hírekkel kereskedik. A 

háború előszele kissé lenyomta az árakat, mert megcsappant a 

kereskedők és az átutazók száma. 

• [Utca embere] Állítólag mocskos uzsorás és piti bűnöző, de a 

városőrséggel egyelőre nem volt ügye. 

• [Utca embere] Munkájából fakadóan mindegyik fogadóban 

látták már megfordulni. 

• [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] A Kudarcra Ítélt 

Vadkanláb Sörházában keressék. Ott bérel egy padlás-lukat. 

Ha a JK-k felkeresik Berdót: meglepetés Berdó lakhelyén. 

Amikor a Kudarcra Ítélt Vadkanláb Sörházban érdeklődnek utána, 

a helyiek rutinszerűen a padlás-lakrészbe irányítják a JK-kat. Nincsenek 

megütközve külvilágiak érkezésén, ez mindennapos Berdó-nál. 

Megemlítik, hogy szerencséjük van, jókor jöttek, Berdó most épp otthon 

van, 10 perce látták felmenni. 

A tetőtéri szoba ajtaja csukva, de nincs bezárva. Amikor a JK-k 

bejutnak, egy akasztott embert látnak a mestergerendáról lógni feléjük 

háttal. Közel egy láb magasan van a talpa, és nincs alatta vagy közelében 

szék. Még remeg. Az ablak nyitva, a huzat lebegteti a függönyt. A 

szobában felfordulás van. 

A kutatás (bejelentés, próbák, képzettség-használat, detektálás, 

stb.) után felfedezhető nyomok: 

  

A 
Felkészülés 

Syburr térkép 

340. old. 

Berdó felkeresése 

Kutatás 
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• A felakasztott emberre tökéletesen illik az öreg Berdó leírása. 

Már halott. Nagyon friss halott, a halált közvetlenül követő 

utóremegéseket látták. 

• Dulakodás nyomai láthatóak a szobában. 

• Nem öngyilkosság volt. 

• Egy papírvágó kés található az ágy alatt, amin friss, még 

alvatlan vér van. Berdón nincsen nyílt sérülés, sem vér. (A vér 

szimpatikus mágiához felhasználható!) 

• A kötél, amin lóg a test, vékony, de nagyon erős, fojtásra 

alkalmazott zsineg. 

• Berdó nem fulladásos halált halt, hanem kitört a nyaka. Ennek 

a megvalósításához több ember kellett, vagy egy kivételesen 

erős/képzett ember. 

• A gyilkos még mindig ott tartózkodik a szobában. 

Egy „darab” gyilkos van, aki valóban ott van még, nincs egy 

perce sem, hogy megölte Berdót. Apró, könnyű sérülést szerzett 

dulakodás közben, mert későn vette észre, hogy áldozata keze ügyében 

volt egy papírvágó kés. 

Még nem volt ideje feltakarítani és lelépni. A legtöbb, mit 

tehetett, hogy a JK-k érkezése előtti utolsó pillanatban visszavonult 

rejtekébe. A JK-k beléptekor nagyjából 2 lábbal a JK-k feje felett, két 

keresztgerenda között kifeszítve tartja magát a mennyezeten, vagy épp 

egy keresztgerendán áll. Láthatatlanság köpenyét visel. 

Figyeli a JK-kat, érdekli, hogy kik jöttek az áldozathoz. Mivel egy 

kisebb társaságról van szó, ráadásul fegyveresek és mágiahasználók, nem 

akar harcot kezdeményezni még a láthatatlanság előnyével sem. Inkább 

kivár, reméli, hogy lelépnek mihamarabb. 

Ha a JK-k lelépnek egy percen belül anélkül, hogy felfedeznék 

(pl. megijednek és eltűnnek, vagy üldözésbe veszik a feltételezett 

menekülőt az ablakon keresztül), akkor a gyilkos egész egyszerűen 

lemászik, villámgyorsan eltakarít pár dolgot, és elmegy jelenteni a 

klánjának mindent, amit látott és hallott. 

Ha a JK-k egy percnél tovább maradnak a helyiségben, a 

következő történik: 

Egyikük koppanásra lesz figyelmes (akinek a legjobb az 

Érzékelése). Egy friss vércsepp a padlón. Amikor felnéz, hirtelen egy 

másik az arcán. De hiszen nincsen vér a mennyezeten, a semmiből jön! 

Amikor a gyilkos rájön, hogy le fog bukni, leveti magát az egyik 

JK-ra támadva, majd menekülésre fogja a dolgot, továbbra is láthatatlanul. 

Ha a JK-k nem akadályozzák meg, 2 kör alatt kijut a szobából vagy az 

ablakon, vagy az ajtón át. Ha sikeresen kijut az épületből, a fogadó mögötti 

sikátorokban gyorsan képes eltűnni, valószínűleg bottal üthetik a nyomát. 

Attól függetlenül, hogy a gyilkost elkapták vagy sem, ha a szobát 

átkutatják, találhatnak egy levelet az asztal fiókjában. Első ránézésre 

személyes levélnek tűnik, emiatt a gyilkos eddig nem foglalkozott vele, 

még nem volt lehetősége átkutatni és takarítani a szobát. A JK-knak 

azonban szemet szúr, hogy titkosszolgálati kódnevek szerepelnek benne 

(„egy kupica hárs-rum és egy butélia vörös”) és jó eséllyel nekik címezték 

volna. A félbehagyott levél tartalma: 

Csendes Penge 

328. old. 
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„Kedves fiaim! 

Oly régen nem találkoztunk, remélem még felismertek. A fogadós, 

kitől bérlem alvóhelyem, jóvoltából egy kupica hárs-rummal és egy 

butélia vörössel várom a találkozásunkat. 

Itt semmi érdekes nem történik, ha csak az nem, hogy lezárták az 

Erődvárost. Úgy mondják, szükségállapot van bent a kélgyók miatt, bár 

nyílt titok, hogy nem ez az igazi oka. Mindenesetre én kint ragadtam, csak 

a remény maradt, hogy a nomád hordák nem merik megtámadni Syburr 

híresen erős falait. 

Hiába könyörög a kinti nép, biza nem engednek be senkit. Szinte 

senkit. A napokban csak a Koporsó, a Szörny, az Asszonyok, és fegyverek 

léphetnek be a városkapun, holnap déltől már azok sem. Ha nagyon 

akaróznék, léteznek más utak is, ám azok n” 

Ha a JK-k nem keresik fel Berdót a lakhelyén 

… vagy alternatív megoldásra jutnak, például beküldenek egy 

irányított állatot, familiárist, stb. Ebben az esetben a KM improvizálja a 

helyzetet a JK-k cselekedetei alapján. A lényeg, hogy a JK-k jöjjenek rá, 

hogy Berdó halott. Hogy a félbehagyott levelet megkapják-e így, vagy 

sem, az már helyzetfüggő. 

Ki Berdó gyilkosa? 

Csendes Penge, a Zsémbesek – helyi alvilági klán – 

mestergyilkosa. A szervezetnek semmilyen motivációja nem volt eltenni 

Berdó-t láb alól, azt sem tudták, hogy a Pyarroni Titkosszolgálat besúgója. 

Egyszerű piti uzsorásnak tartották. Valaki az előző napon jó pénzt fizetett 

azért, hogy Berdó sürgősen, még ma meghaljon. Ez minden, amit az 

orgyilkos tud, amennyiben a JK-k élve elkapják és vallatják. 

Aki a gyilkosságot megrendelte: Trin Endall. Pyarroni 

kapcsolataitól visszahallotta, hogy minden erőfeszítése ellenére Pyarron 

már tud a Gyermek jelenlétéről Syburrban. Minden lehetséges követ 

megmozgatott, és rájött, ki az információ forrása… tehát eltűntette, 

mielőtt még több bajt okozhatna neki. Akárcsak a titkosszolgálat, ő is 

nagyon figyel arra, hogy ne lehessen visszavezetni hozzá a szálakat, így 

névtelenül egy alvilági klánt bérelt fel a munkára. A Zsémbesek nem 

tudják, hogy a megrendelő Trin Endall volt – de sejthetik. 

Mi történik, ha a JK-k kapcsolatba lépnek a halott Berdó lelkével? 

A JK-k abban a kivételes helyzetben és időben érkez(het)nek, 

hogy kihasználhatják azt a törvényt, hogy halál után a lélek 66 percig még 

a helyszínen van, így nem kell azt megidézni! Több mágiatudó kaszt 

(boszorkánymester, varázsló, pap, sámán) is képes lehet kapcsolatot 

teremteni a lélekkel, ha felismeri a lehetőséget. Ezt NE sugalljuk nekik 

semmiképp, a lehetőségre maguktól kell rájönni és kiaknázni. 

A kommunikációnak több útja is lehet, az ETK sajnos nem 

egyértelmű ezen a téren, a KM lehet kompromisszum-képes! 

Ami fontos, hogy Berdó lelke nem ellenséges, hanem segíteni 

akar nekik! Ha sikerül kapcsolatba lépni vele, akkor gyakorlatilag sok 

hasznos információt megtudhatnak tőle: 

• Önmagától elmondja: A bejutási módszerek részleteit, amit 

eredetileg át kellett volna adnia a JK-knak. A Koporsó, az 

Asszonyok, a Szörny és a Fegyverek bejutási módjait elmeséli    

Berdó levele 

342. old. 

Csendes Penge 

328. old. 
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nekik (nem szájbarágósan! De elmondhatja, hogy melyik hol 

van helyileg, és hogyan használhatják ki). 

• Csak rákérdezésre: A Gyermeket hol találhatják az Erőd-

városban. Berdó tudja, hogy a Gyermek egy niarei hercegnő, 

de nem tudja, hogy Chei menyasszonya, sem azt, hogy terhes. 

• Csak kérdezésre: A Rabot határvadászok fogták el, nem tudja, 

hogy hogyan és kit. Olyan titoktartás mellett szállították az 

Erődvárosba, hogy még ő is csak utólag hallott róla, és nem 

tudja ki a Rab és hol tartják fogva. A titkosszolgálat más 

forrásokból szerzett információk alapján választotta 

lehetséges megoldásnak a Rab kiszabadítását, ő sem tudja 

felfogni, miért. 

• Csak kérdezésre: Hozzávetőlegesen ismeri Trin Endall 

napirendjét és szokásait. Például tudja, hogy várhatóan mikor 

megy az őrség ellenőrzésére, de nem tudja, hogy hova (hiszen 

a magiszter szúrópróbaszerűen végzi ezt). Tudhatja, hogy 

melyik napon várható Ellana-szentélybeli látogatása, de 

részleteket már nem (mi van, ha váratlanul barátok 

csatlakoznak hozzá?). 

• Csak kérdezésre: Információk a város helyzetéről, pl.: a 

Zsémbesekről, Trin Endall-ról, a katonai készültségről, stb. 

Minden fontosabb városbeli helyszínről és személyről van 

információja, több, mint amit a JK-k alapból a 

titkosszolgálattól tudhatnak, de ne fedjünk fel nagyon magas 

szintű titkokat. 

Berdó lelke 66 perccel a halál után eltűnik, és megidézéséhez a 

JK-knak már nincs elég mágikus erejük. 

A „durvább” JK-k csapdába is ejthetik a lelket (varázsló: 

Lélekcsapda varázsjel), és később ez felbecsülhetetlen információs 

segítségként szolgálhat a modul során. 

Berdó halálával a JK-knak nincs gyors és hatékony 

kapcsolattartási lehetőségük a titkosszolgálattal, csupán a saját 

döntéseikre hagyatkozhatnak az egész kalandban. 

Természetesen van valaki a titkosszolgálatnál, akivel kapcsolatba 

léphetnek, felettesük: Mariptus. A kapott válasz azonban többnyire az, 

hogy Mariptust nem tájékoztatták a küldetés részleteiről, és időbe telik 

majd, míg a bármilyen kért információt beszerzi. Addig a JK-kat a saját 

ítélőképességükre bízza. Mariptust a KM használhatja a JK-k segítésére, 

ha esetleg elakadnak. 

Bejutás az Erődvárosba 

z Erődvárosba számos különböző bejutási lehetőséget 

vázolunk fel, mindegyik jelentősen eltérő irányba viszi a 

történetet, hiszen a történetszáltól függően más és más, 

érdekes szituációba kerülnek majd a JK-k a városon belül. Az első öt 

alternatíva a preferált, kidolgozott módja a bejutásnak, a kezdőlökést a 

JK-k remélhetőleg megkapták a levélből, további információ pedig 

könnyedén felkutatható a külsővárosban. 

A 
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Abban a ritka esetben, ha a JK-k egyik kidolgozott irányba sem 

mennek (pl. egyik sem tetszik nekik, vagy meg sem találták a levelet), 

akkor a KM feladata az improvizáció. Hagyjuk meg nekik a lehetőséget, 

hogy más úton is bejuthassanak ezeken kívül, csak figyeljünk arra, hogy 

az improvizált alternatíva se legyen könnyebb, vagy kevésbé élvezetes.  

Berdó levelének utolsó soraiban rejtette el az információt arra 

vonatkozólag, hogy hogyan juthatnak be az Erődvárosba: 

„A napokban csak a Koporsó, a Szörny, az Asszonyok, és 

fegyverek léphetnek be a városkapun, holnap déltől már azok sem.” 

Fontos részlet az utolsó félmondat, mely arra utal, hogy ezek a 

lehetőségek másnap délre mind elúsznak. Ez nem hagy időt a JK-knak 

arra, hogy napokig tervezgessenek, azonnal ki kell használni a kínálkozó 

lehetőségeket. 

Syburr hercege nemrégiben elvesztette elsőszülött fiúsarját, 

Ettrex-et. A testet épp most hozzák haza Északról egy gyönyörűen 

faragott, közel szekérnyi méretű márványkoporsóban. A koporsót Syburr 

elit gárdájának hat tagja kíséri merev, gyászos arccal. 

A külsővárosba érve a menet megáll a temetőnél egy éjszakára, 

mert a koporsó megsérült útközben. Mivel másnap nyilvánosan, a 

bámészkodó tömeg előtt kell bevonulni a városba, nem engedhetik meg 

maguknak, hogy csúnya legyen. A köztemető melletti sírköveshez viszik, 

ahol másnapra megjavítják a koporsót. Éjszakára 2 őrt hagynak a koporsó 

mellett, a többiek a legközelebbi szállóban, a Kés-Villa-Csirke fogadóban 

töltik az éjszakát. 

Pletykák 

• [Utca embere] A trónörökös Északon kalandozott, 

szegényeket és ártatlanokat Dreina nevében védve, hősi 

csatában esett el. 

• [Utca embere] Állítólag egy hatalmas szörnyet győzött le, 

csak belehalt szegény Ettrex. 

• [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] A trónörökös 

állítólag nem vetette meg a szerencsejátékot és a lebujokat 

sem, a rossz nyelvek szerint már fiatalon gyakran látták a Vén 

Kecskében. 

Bejutási lehetőség 

• A koporsóban. Olyan nagy, hogy halkonzerv-rendben belefér 

az egész JK-csapat, minden kisebb, hordható felszerelésükkel. 

Problémák: hogyan zárják le a koporsót, miután benne 

vannak? Hogyan nyitják ki, amikor ki akarnak mászni? Mit 

csinálnak a holttesttel, befekszenek rá/mellé? Hogyan oldják 

meg a lélegzést? Stb. 

Érkezés 

A menet másnap délelőtt nyilvánosan bevonul, és a városi 

mauzóleumba kerül a koporsó. Azt a délutáni órákban felnyitják a papok, 

hogy a testet bebalzsamozzák és előkészítsék a temetésre. 

• A kísérő csapatnak veszik át a helyét. Problémák: azok hatan 

vannak (többen legyenek, mint a JK-k, tehát a szám nem 

egyezik!), ismerik őket a városban, és elit testőrök. 

A koporsó 

A hercegi család 

321. old. 
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Az elhunyt trónörökös által elejtett szörnyet, mint a fiú 

hősiességét bizonyítandó trófeát, szintén hazahozzák. Érdekes módon egy 

másik csapattal érkezik. 

A valóság az, hogy a szörnynek semmi köze nincsen a fiúhoz. 

Trin Endall, a probléma-megoldó szervezte meg a fedő-történetet, hogy ne 

derüljön ki: a trónörökös Erionban rossz társaságba keveredett, és egy 

szerencsejáték-barlangban dorbézolva halt meg. Erről még az uralkodó 

sem tud, a magiszter – jó szándékból – még őelőtte is eltitkolta az 

igazságot, hogy csak jó emlékek maradjanak a fiúról. 

Fedőtörténetét alátámasztandó, Trin Endall megbízott egy 

külvilági kalandozó-csapatot, hogy ejtsenek el valami hatalmas, 

félelmetesnek tűnő állatot vagy szörnyet, és hozzák el neki azt az előírt 

időpontban. A magiszter megbízható kalandozókat talált, Vörös Hapzuch 

bandáját, akik sikeresen teljesítették is a megbízást: levadásztak egy 

kifejlett sárkánygyíkot a Sheral lábainál. 

Vörös Hapzuch bandája a kaland kezdetének napján, napnyugta 

után érkezik meg a külsővárosba. Mivel a kapukat éjszakára lezárják, még 

engedéllyel sem juthatnak be másnap reggelig. Jelenleg a külsőváros 

legjobb tavernájában, a Kócos Királyfiban szálltak meg. A sárkánygyík 

tetemét egy leponyvázott szekéren hagyták a taverna istállójában. 

Pletykák 

• [Utca embere] Azért hozza egy másik csapat, mert olyan nagy, 

hogy külön szekeret kellett neki csináltatni, és lemaradtak. 

• [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] Azért hozza egy 

másik csapat, mert nem is Ettrex, az elsőszülött ejtette el. 

Bejutási lehetőség 

• A sárkánygyíkban. Teteme hatalmas, kb. 25 láb hosszú, 

melyből csak a törzse 8-10 láb. Ha a JK-knak van hozzá 

gyomra, felvághatják, és elrejtőzhetnek benne – ez az utolsó 

hely, ahol bárki is kémeket keresne. Problémák: hogyan 

zárják össze a vágást? Hogyan tüntetik el a nyomokat? 

Hogyan oldják meg a lélegzést? Stb. 

• Átveszik a kalandozók helyét. Problémák: fizetségre éhes 

kalandozók, nem adják át önként a helyet. Ezenkívül nem 

futhatnak össze a városőrség kapitányával, mert ő 

személyesen látta az igazi kalandozókat (ő bízta meg őket). 

Érkezés 

• Ha a sárkánygyík tetemében jutnak be a városba, a cirkusz 

egyik védett sátrában kötnek ki. 

• Ha Vörös Hapzuch bandájának helyét veszik át, a városban 

kalandozók szerepében fognak tetszelegni, minden 

jelentősebb hatalom (városőrség, alvilág) figyelni, vagy 

figyeltetni fogja őket. 

Közel fél tucat nő, meglehetősen erős fegyveres kísérettel érkezik 

a városba. Engedélyük van a belépésre, hogy honnan, azt csak találgatni 

lehet. Nem mutatkoznak nyilvánosság előtt, ez magas rangra utal. Mivel 

késő este érkeznek meg, az Erődvárosba aznap már nem kapnak 

bebocsátást. A városőrség szigorú, még velük sem tesznek kivételt, meg 

kell várniuk a reggelt. 

A szörny 

Az asszonyok 

Vörös Hapzuch 

331. old. 

Montyr Meluh 

326. old. 
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A nők nem mutatkoznak, csak elfüggönyözött elszállásolásra is 

alkalmas hintókat lát a nép. Nem kérnek kvártélyt egyik fogadóban sem, a 

szálló-hintókban töltik az éjszakát a főtér melletti egyik kis utcában. 

Pletykák 

• [Utca embere] Északi kisasszonyok, akik etikettet és egyebet 

fognak tanítani a herceg lányának. Szerencsés udvarhölgyek, 

akik a palota legszebb részében fognak lakni. 

• [Utca embere] Helyi régióbeli nemesasszonyok, akiket a 

nomád hordák fenyegetése miatt menekítenek be az erődbe. 

Bejutási lehetőség 

Ha a JK-k eljutnak a nőkhöz, nem teljesen az várja őket, amit 

vártak: valóban 4-5 asszony van ott, ám bódult állapotban vannak 

valamilyen szer hatása miatt. Nem lehet szóra bírni őket. 

• Ügyeskedéssel és álcázással átvenni az asszonyok helyét. 

• Átvenni a testőrség helyét vagy beférkőzni közéjük. 

Problémák: ugyan nem erősek, de másfél tucatnyian vannak. 

Érkezés (az alábbi 2 opció közül a KM választhat tetszőlegesen a csapat 

ismeretében) 

• Az asszonyok egyenesen a helyi alvilág által vezetett Vén 

Kecske bordélyházba érkeznek. Este már kuncsaftok érkeznek 

a nőkhöz, vagyis a helyükbe lépett JK-khoz. 

• Egyenesen az erőd tömlöcébe vetik őket, mint feketemágiával 

foglalkozó boszorkányokat (Syburrban nagyon erős a shadoni 

befolyás). A tárgyalás és az égetés – ezt a börtönőr így 

mondja nekik, röhögve, – másnap délelőtt várható. 

Mivel háborús helyzet van, a város természetesen nem utasít el 

semmilyen hasznos nyersanyagot, fegyvert vagy élelmet. Fű alatt bárki 

belépési engedélyt „vásárolhat”, ha a város rendelkezésére bocsát száz 

fegyvert, vagy jószágot. Emberekre és katonákra nincs szükség, mert azok 

fogyasztanak (minden paraszt bepróbálkozott már a szolgálatai 

felajánlásával hogy a fal mögé juthasson). 

Pletykák 

• Nincsenek ilyen irányú pletykák, az utca embere erről NEM 

tud. Ez nem hivatalos lehetőség, nincs kidoboltatva vagy 

hirdetve. 

• A városkapu környékén viszont láthatnak példát erre, ahogy 

egy kereskedőt nem akarnak beengedni, ám ő megvásárolja az 

engedélyt azzal, hogy felajánl száz fegyvert. 

Bejutási lehetőség 

• Valahonnan szerezni kell száz fegyvert vagy jószágot. Ez nem 

is olyan könnyű (a fegyverkovácsok az elsők között vonultak 

be az Erődvárosba), és pyarroni elvek szerint bűnözéssé 

fajulhat. 

Érkezés 

• Egyszerűen beengedik őket, ám előtte nyilvántartásba veszik, 

hogy kicsodák. Tehát valamit hazudni kell. (Emlékeztető: a 

kapunál mindig van mágiát fürkésző, emberismerő 

mágiatudó.) 

Fegyverek és 

nyersanyagok 
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Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében. 

Az erődben ugyan több kút is szolgáltat vizet, létezik egy 

földalatti csatorna is, ahol egy elterelt patak fut be az Erődvárosba. Több – 

nem túl ismert – lejárat is létezik a külsővárosban, ezek rejtettek és/vagy 

védettek. Figyelmeztető jel lehet a JK-knak, hogy a városban található 

közönséges csatorna-lejáratokat – szinte kivétel nélkül – évtizedek óta 

nem nyitotta fel senki. 

Pletykák 

• [Jobban tájékozott polgárok, fogadósok] Az erődben több kút 

is van, azokból oldják meg a vízellátás javarészét. Létezik 

azonban egy földalatti csatorna is, ahol egy elterelt patak fut 

be kívülről az Erődvárosba. 

• [Alvilági egyének] A földalatti csatornához van egy-két 

lejárat a külsővárosban, pontos helyét is ismerik. 

Bejutási lehetőség 

A csatornahálózat részletes leírását és védelmi rendszerét a 

leírások közt találhatjuk. 

Érkezés 

• Ha a kalandozók végigverekedik magukat a csatornákon, az 

Erődváros víztározójánál kötnek ki. 

Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében. 

Nem lehetetlen, de rendkívül körülményes a falon át bejutni úgy, 

hogy az a küldetés pontjainak megfeleljen. A fal a legjobb mászóknak is 

kihívást jelent, a falon lévő őrség pedig sűrű és éber, átverni csak a 

legjobb kombinációkkal és időzítésekkel lehet. Sem a falnak, sem az 

őrségnek nincs gyenge pontja. 

Az igazi nehézség abban rejlik, hogy a küldetéshez hűen vérontás 

nélkül jussanak be! 

Extra lehetőség, Berdó nem említette meg levelében. 

Előfordulhat, hogy a JK-csapat olyan kasztokkal, karakterekkel 

játszik, melyek hátterükből fakadóan akár nyíltan bebocsátást is 

nyerhetnek a kapukon át. Például ha egy pyarroni inkvizítor felfedi és 

bizonyítja kilétét, – számos kérdés kíséretében – simán bebocsájtást 

szerezhet az Erődvárosba. Ezt a lehetőséget kizárólag megfelelő háttérrel 

és jó szerepjátékkal lehet kiaknázni. 

Jelentős hátránya is van a módszernek: a csapatot külön 

figyelemmel fogják kísérni, gyakorlatilag Trin Endall-tól kezdve a 

Zsémbesek klánjáig mindenki figyelni fogja. A surranós, kémkedős 

módszernek azonnal lőttek, azonban erősödik a szerepjátékos oldal: az is 

előfordulhat, hogy a városőrség kapitánya, vagy Trin Endall felkéri őket 

valamilyen feladatra, segítségre, stb. 

Egyéb lehetőségek és városvédelem 

Lásd a város leírását. Ez alapján improvizálhat a KM olyan 

csapatok esetében, akik más utat kívánnak választani az Erődvárosba 

jutásra. 

  

Csatornahálózat 

A falon át 

Márpedig mi 

besétálunk 

Egyéb lehetőségek 

és városvédelem 

A város alatti 
csatornarendszer 
320. old. 

Az Erődváros védelmi 
rendszere 
319. old. 

Syburr 

311. old. 
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Mi történik, ha a JK-k túl sokat (akár 1-2 napot) várnak a bejutással? 

Szándékos a sürgetés, hogy a JK-knak még az érkezésük napján 

cselekedniük kell a bejutást illetően. Ha nem cselekednek időben, elvileg 

lecsúsznának a lehetőségekről: 

• Az éjszaka folyamán megjavítják a Koporsót, és másnap 

reggel beviszik az Erődvárosba; 

• Másnap délelőtt az Asszonyok karavánja is belép az 

Erődváros kapuján; 

• A szörny és a kalandozók szintén. 

Gyakorlatilag nem maradna más, mint a csatornahálózat és a 

fegyverek bejutási lehetőség. Ilyenkor jöhet a KM improvizálása: szükség 

esetén lassíthatja a fent említett lehetőségeket, hogy ne húzza keresztbe a 

JK-k kész terveit. Példa: a Koporsó sérülése nagyobb volt a vártnál, és 

kell még egy nap a sírkövesnek, hogy megjavítsa. 

A Gyermek megmentése 

z Erődvárosba jutva indul a küldetés második pontja, a 

történet fő része. Hogy a JK-k honnan kezdik ezt a részt, 

jelentősen függ az előző részben választott bejutási 

lehetőségtől… Lehet, hogy egy bordélyházból, lehet, hogy börtönből, 

lehet, hogy egy víztározó pincéjéből indulnak. A kaland innentől teljesen 

szabadjáték, a KM improvizálására van bízva a leírások és összefüggések 

tekintetében. 

Hagyd a játékosokat érvényesülni, csináljanak, amit csak akarnak! 

titkosszolgálati hátterük miatt a feladat adott, várhatóan nem kell 

motiválni őket… játssz velük együtt! 

Az Erődvárosra vonatkozó emlékeztető pontok a 

Kalandmesternek: 

• Itt már nem él a híg mana szabálya, a mana visszaszerzése 

normális módon történik.  

• A városőrség erőskezű, és tisztelet övezi – kiváltképp, hogy a 

háborús idők miatt megerősítették a milíciát is. A 

városőrséggel szembeszállni nem érdemes, nyílt erőszak 

esetén hamar valódi katonai és mágikus támogatás érkezik. 

• Az előző pontból fakadóan az alvilági klánokra rossz idő jár, 

hatalmuk nem olyan nagy, mint az egyébként megszokott. 

Háborús időkben is képesek jól jövedelmező tevékenységeket 

folytatni, ám sokkal óvatosabban kell tenniük, mint általában, 

ugyanis jelentős katonai erőhátrányban vannak. 

• Kígyók mindenfele! A kígyófészekből szeretettel mellékszál 

megoldásáig a modul során bárhova mesélhetünk be kígyókat, 

a JK-k örömére bánatára. Ne essünk át a ló másik oldalára, ez 

NEM szívatás! Csak abban az esetben használjuk, ha leül a 

játék, pl. rájuk ijesszünk egy kicsit (vajon ki engedte ránk ezt 

a kígyót, pont itt, és pont most?). Máskülönben csupán 

hangulati elem (Zsémbes-tag: „psszt, nem kell kígyófej 30 

rézért? Eladhatod a városőröknek 35-ért…”) 

 

A 

A kígyófészekből 
szeretettel 
310. old. 
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Rangrejtve tartózkodik a városban, a Méz-Jázmin Teaházat 

bérelte ki maga és kísérete számára, ennek intézésében Trin Endall is 

szerepet játszott. A nép nem tud kilétéről, és az alvilági klánok 

(Zsémbesek) is csak gyanakodva figyelnek. 

A hercegnő betegnek hiszi magát (ugyebár nem az, hanem 2 

hónapos terhes), nem tudja, hogy mitévő legyen, tanácsadóira hallgat 

mindenben. Legjobb tanácsadóit, a külvilági (nem niarei, hanem pyarroni 

és egyéb) nemeseket és lovagokat elvesztette az idefele vezető úton, a 

nomád rajtaütés során. 

Emlékeztető 

Ha bármilyen okból kifolyólag a hercegnőnek ki kell mozdulnia a 

teaházból, vagy idegeneket fogad, kizárólag testőrsége gyűrűjében teszi, ő 

maga a kardművészek között foglal helyet, szerepét egy testőrnő veszi át. 

Miért marad a városban? Hogyan tartja itt a Fényben Álló? 

A hercegnő a városba érkezése másnapján kapott egy levelet, 

melyet egy yllinori futár hozott. A levélben a következő áll: 

Chei kéri menyasszonyát, hogy ne induljon útnak Ru-Shennonba, 

mert túl veszélyes. Chei el fog érte jönni személyesen, várja meg 

Syburrban. Feltűnés nélkül húzza meg magát a városban, ne beszéljen 

senkivel. Az egyetlen személy, akiben megbízhat, Chei régi ismerőse: 

Trin Endall. 

A levél természetesen hamis, nem Chei-től, hanem a Fényben 

Állótól érkezett. A levél valódiságát minden tapasztaltabb, intelligensebb 

ember megkérdőjelezné (hogy lehet, hogy egy nappal az érkezésük után 

már oda is ért a futár Yllinorból? stb.), de a hercegnő túl naiv hozzá, az 

okosabb tanácsadói pedig a nomád támadás során meghaltak. A Dadának 

hiába van meg a magához való esze, a politikához és összeesküvésekhez 

nem ért. 

Hogyan lehet megmenteni a Gyermeket? 

Észérvekkel lehetetlen meggyőzni őt arról, hogy önként hagyja ott 

a várost. A hercegnő annyira rajong Chei királyért, hogy nem tudja 

elhinni, hogy jövendőbelije nem jön el megmenteni őt – még akkor is 

ebben a hitben marad, ha a levélről kiderül, hogy hamis! 

• „Káosz” megoldás: ha a városban – elsősorban Trin Endall 

halála miatt – káosz és anarchia lép fel, a Dada úgy dönt, 

hogy még a városon kívül is nagyobb biztonságban van a 

hercegnő, mint bent. Ebben az esetben a Dada meggyőzi vagy 

elkábítja a hercegnőt, és ki akarja menekíteni a városból, akár 

segítenek a JK-k, akár nem. 

• „Erőszak” megoldás: a hercegnőt az ő és a Dada akarata 

ellenére viszik ki a JK-k. Figyelem: teljes kísérete ellenáll 

majd! 

• „Szerelem” megoldás: a JK-k A kém, aki szeretett engem 

mellékszálban megszerzik a különleges szerelmi bájitalt, 

megitatják a hercegnővel (vagy akár a Dadával), és annak új 

szerelemre gyúlását kihasználva ráveszik, hogy hagyja ott a 

várost. Hogy mit kezdenek majd utólag azzal a helyzettel, 

hogy elcsábították Mogorva Chei menyasszonyát, az más 

kérdés… 

A Gyermek 

A hercegnő kísérete 

322. old. 

Tai Fen Lin 

323. old. 

Dada 

329. old. 

A kém, aki szeretett 
engem 
311. old. 
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Hogy reagál a Fényben Álló? 

Trin Endall magiszter természetesen éjjel-nappal figyelteti a 

hercegnő szálláshelyét. Amennyiben szökésnek merül fel gyanúja, minden 

erőforrást bevet, hogy megakadályozza azt. Lehetőség szerint ezt 

fokozatosan teszi: 

• (1) Erőszakmentes figyelmeztetés, erődemonstráció a JK-

knak: „E-e, nem kéne, figyelünk ám, csak hogy tudjátok.” 

• (2) Egy kisebb elit-egységet küld a JK-kra, hogy békésen 

vagy harc árán visszaszerezzék a hercegnőt. 

• (3) Ha kell, végső esetben az egész városőrséget és milíciát a 

JK-kra engedi. 

Amennyiben Trin Endallt kiiktatták, a hercegnő menekülését 

önmagán kívül semmi nem akadályozza! 

Miért lenne a Gyermek életveszélyben (ahogy a küldetés mondja)? 

A hercegnő valójában nincs közvetlen életveszélyben – a magzat 

viszont igen! Hiszen a stresszes, embert próbáló körülmények nem 

kedveznek egy kezdeti terhességnek. 

Valójában Trin Endall figyelő szemei nem hogy nem jelentenek 

veszélyt a hercegnő számára, még védik is. A magiszter mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a hercegnő épségben és egészségben jól érezze 

magát a városban. A Titkosszolgálatnak azonban nem volt elég 

információja ennek megállapítására, így a legrosszabbat feltételezte, és 

nyilvánvalóan biztonságban akarja tudni a születendő gyermeket. 

Az egyetlen, azonnali életveszélyt a hercegnőre a Rab jelenthetné 

– amennyiben kiszabadul. 

Ki tud arról, hogy a hercegnő terhes? A JK-k hogy tudhatják meg? 

Jelenleg kizárólag a Dada sejti, illetve a Pyarroni Titkosszolgálat 

magasabb köre, akiknek a hercegnő egyik pyarroni kísérője adta le az 

információt. (Ez a pyarroni lovag nem érkezett meg Syburrba, az út során 

életét adta a hercegnőért.) 

A modulban senki más nem tudja: sem Trin Endall, sem Berdó, 

még maga a hercegnő sem; így a JK-k ezt az információt nem szerezhetik 

meg egyetlen NJK-tól sem. Csupán saját megfigyeléseik, vagy fürkésző 

módszerek segítségével jöhetnek rá (boszorkány mesterkedések, Auralátás 

pszi diszciplína, Élettan képzettség, stb.). 

„Őt el kell tüntetni – bármilyen módon, ám úgy, hogy ennek híre 

menjen a városban.” 

Minden megoldás elfogadott, ha megfelel a fenti állításnak. 

Elrabolhatják, megölhetik, másik síkra lökhetik, mindegy, a lényeg, hogy 

a küldetés szempontjából ideiglenesen kiiktassák. Hagyjuk meg a 

választás lehetőségét a JK-knak. A titkosszolgálat azért fogalmaz így, 

mert hivatalosan nem adhat olyan parancsot, hogy „öljetek meg egy 

Pyarron-hű, magasrangú, fehér-páholybeli tagot”, politikailag korrekt 

küldetést kell adnia, amiben benne van akár a gyilkosság lehetősége is. 

(Innen a modul címe is.) Aztán utólag majd meg lehet indokolni, hogy „az 

adott körülmények között nem volt más lehetőség”. 

Szinte minden szál Trin Endall kezében fut össze. Ha őt kiiktatják 

a képből, a hercegnő el tudja hagyni Syburrt. Fontos: a magisztert 

semmiképp nem lehet meggyőzni arról, hogy önként engedje el a hercegnőt. 

A Fényben Álló 

Trin Endall 

324. old. 

Trin Endall 

324. old. 
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Kitétel a küldetésben az is, hogy a magiszter 

halálának/eltűnésének híre menjen a városban. Ez pánikot fog kelteni, ami 

ideiglenes zavargásokhoz és káoszhoz vezet. 

Hogyan lehet a magiszterhez férkőzni? 

Trin Endall nagyon elfoglalt és testőrökkel állandóan körülvett 

személy. Ennek ellenére számos helyen megfordul a városban, ahol – 

ügyes tervezés és kémkedés után – találkozni lehet vele: 

• Minden nap egyszer, véletlenszerű időben szemlét tart a 

városfalakon. Helyszín: valamelyik városkapu és környéke. 

• Minden nap első dolga, hogy a hajnali órákban egy órán át a 

város jelenlegi mágikus védőműveit ellenőrizze, és további 

rúnákkal erősítse. Helyszín: valamelyik rúnatorony. 

• Minden nap a késő esti órákban ellátogat a Rab börtönébe, 

néha csak pár percre szemlét tartani, hogy van-e fejlemény a 

vallatásban, néha azonban maga is marad vallatni. 

• A modul ideje alatt minden nap meglátogat valaki(ke)t, hogy 

a város védelméről tárgyaljanak: 

• 1. nap: A Nagy Kovácsműhely papkovácsait, megbeszélés 

a fegyverek készítéséről, szükséges utánpótlás 

beszerzéséről. Helyszín: 16 - Nagy Kovácsműhely. 

• 2. nap: Az építészmester, megbeszélés a falak és árkok 

megerősítési lehetőségeiről. Helyszín: az egyik őrtorony. 

• 3. nap: Katonaság, kiképzés felügyelete. Helyszín: 11 - 

Katonai gyakorlótér. 

• 4. nap: Syburr hercege, jelentés a városvédelem 

helyzetéről. Helyszín: 8 - Hercegi palota. 

• 5. nap-tól KM improvizál 

• A modul ideje alatt egyszer ellátogat a város Ellana-

szentélyébe, áldozni a szerelem istennőjének oltárán. 

• A JK-k A kém, aki szeretett engem mellékszálban megszerzik 

a különleges szerelmi bájitalt, és megitatják a magiszter egy 

bizalmasával, akiből információkat szednek ki ezáltal, esetleg 

a találkozást is elintézi a JK-knak. 

Amikor nem a fenti cselekmények valamelyikével van elfoglalva, 

akkor a Fénylátók klán-épületében tartózkodik, mely otthonának és 

munkaszobájának is helyet ad. 

Mi történik, ha a Fényben Állót sikeresen elintézik a JK-k? 

A JK-k szemszögéből ennek 2 fő hatása lesz: 

• A hercegnő mozgását immár nem akadályozza külső tényező, 

csupán saját (illetve a Dada) akarata. 

• Trin Endall a város és a köznép moráljának bástyája. Ezért 

szükséges halálát vagy eltűnését nyilvánossá tenni, mert 

órákon belül elharapózik a pánik a városban. Mivel a herceg 

gyengekezű uralkodó, és gyakorlatilag a várost a magiszter 

vezette egy személyben, egy napon belül átmeneti káosz lesz. 

A Zsémbesek látván a biztonság és a szigor megrendülését, 

lecsapnak a lehetőségre, hogy hatalmat szerezzenek. Nyílt 

összecsapások az utcán, stb… anarchia. Lásd a „Káosz” 

megoldást a Gyermek rész alatt! 
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A katonaság lassan, pár nappal később végül reagál és 

helyreállítja a rendet, de ennek a JK-k már nem feltétlen lesznek tanúi. 

Mi történik, ha a JK-k megölik/eltüntetik a Fényben Állót, de ez nem kerül 

nyilvánosságra? 

Ha a JK-k csendben elintézik Trin Endall-t, de ez titokban marad, 

akkor a városban nem lesz zavargás és pánik, így a Gyermek rész alatti 

„Káosz” megoldás NEM lép életbe. 

A Fénylátók céhe és a városőrség csendben, de nagy erőkkel 

kutatni kezdi a magisztert, ha nem találják, valamiféle kifogást hoznak fel 

a köznépnek (pl.: Trin Endall most egészségügyi okokból nem mozdul ki 

a Fény Házából), kezelik a helyzetet, amíg valakit nem tudnak a helyébe 

állítani, és a pánikot elkerülni. 

Mi történik, ha a JK-k lebuknak a Fényben Álló előtt? 

A magiszter nem gonosz, nem akar felesleges vérontást. 

Megpróbálja foglyul ejteni a JK-kat, akár a városban tartózkodó 

katonaság segítségével is, ha szükséges. Ha sikerül foglyul ejteni őket, 

börtönbe veti őket, itt hagyjunk nyitva a JK-knak egy javítási, szabadulási 

lehetőséget. 

Mivel ekkor a magiszter már tud a titkosszolgálat jelenlétéről és 

titkos küldetéséről, az egyetlen mód arra, hogy megoldják a 

titkosszolgálati küldetés 3. pontját, az a magiszter és minden beavatott 

személy elnémítása, esetleg emlékeinek törlése. 

Néhány napja Trin Endall fogságában raboskodó kráni. Csak a 

magiszterhez legközelebb álló emberek tudnak a létezéséről, ám még ők 

sem tudják, hogyan került oda és pontosan kicsoda, csak azt, hogy kráni. 

Senki nem sejti, hogy egy egykor óriási és pusztító, mára azonban már 

megnyomorított hatalom tartózkodik a magiszter titkos tömlöcében: egy 

obszidiánelf. 

A száját összevarrták, és több kísérleti műtéten ment esett át, így 

hatalomszavakat képtelen használni. Minden más tulajdonsága 

megmaradt. 

Ha kiszabadítják, nem törődik a JK-kal (feltéve, hogy nem 

próbálják bántani és az útjába állni). Bosszúra éhes, elteszi láb alól a 

magisztert, majd kisétál a városból, nyomában káoszt és pusztulást 

hagyva. 

Hol tartják fogva a Rabot? 

A városi cirkuszban, ami az utóbbi napokban átköltözött a 

piactérről – szokásos központi helyéről –, az Erődváros egyik sarkába. 

Nehéz az Erődvárosban, egy zárt területen elrejteni huzamos ideig valakit 

úgy, hogy az titok maradjon. Még nehezebb, ha egy olyan személyt kell 

fogva tartani, aki különösen erős fizikai és mágikus védelmet igényel. 

Az Erődvárosban csupán egy olyan hely létezik, amit Trin Endall 

mágikusan biztonságosnak ítélt meg: a legerősebb rúnatorony. Nem csak 

hogy mágikusan jól védett, de egyben managyűjtő gócpont is, melyet a 

magiszter titokban megcsapolt a Rab különlegesen erős béklyóinak 

fenntartása érdekében. 

A toronyba mégsem vihette be, ezért olyan közel vitette a Rabot, 

amilyen közel lehetséges: közvetlenül a rúnatorony tövébe. A cirkuszi 

sátor gyakorlatilag fedőponyvaként szolgál. 

A Rab 

A Rab 

325. old. 
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Megszerezhető információk: 

• Egy hete sincs, hogy átköltöztették a cirkuszt a piactérről. Ez 

nagyon rossz neki, hiszen így elvesztette központi helyszínét, 

miáltal jelentősen megcsappant a forgalma. A piacteret talán 

katonai gyakorlatokra akarják fenntartani? 

• A költözés előtt látták a cirkusz vezetőjét a városőrség 

kapitányával vitatkozni. Nem tudni, hogy miről. 

• A cirkusz embereitől: nem tudnak semmiről, csak arról, hogy 

felsőbb utasításra oda kellett költözniük a piactérről, és hogy 

van két sátor, amibe nem mehetnek be – állítólag új, 

veszélyes, még szelídítetlen bestiák miatt. (Az egyik sátorban 

a Rabot őrzik, a másikat az NJK kalandozó-csapat által hozott 

szörnynek tartják fenn.) 

• Hogy a Rab kicsoda, és hol tartják fogva, csupán néhány 

ember tudja: a Fényben Álló, a városőrség kapitánya, és a 

Rab két vallatója. 

Hogyan lehet a Rabot kiszabadítani? 

A Rabot a következőképpen védik: 

• A kétszekérnyi méretű sátor körül nyolc veterán városőr áll 

őrt. Ők sem tudják, hogy pontosan mi van a sátorban, 

kifejezett utasítást kaptak, hogy oda semmilyen körülmények 

között nem léphetnek be ők sem. 

• A környező házak tetején négy számszeríjász strázsál. A 

városőrség mesterlövészei közé tartoznak (könnyű 

nyílpuskával Cé-jük 70). Jelenlétük, és hogy erre a sátorra 

vigyáznak, nem nyilvánvaló – de az élesebb szemű JK-k előtt 

ez nem maradhat rejtve. 

• A sátorban mindenkor félhomály van. Nincs semmilyen benti 

fényforrás, csak az a fény – nappal napfény, éjszaka 

fáklyafény –, ami kintről szűrődik be. 

• A sátorban a bejárattal szemben egy 2x2 láb méretű zászlón 

50 E Kábaság mentál-szimbólumot helyeztek el úgy, hogy a 

bejáraton belépő a félhomályban is láthassa. Ez nem a Rabot 

hivatott megzavarni, ahhoz túl gyenge, hanem az esetlegesen 

betévedő őröket, vagy cirkuszi alkalmazottakat kábítja el. 

• A sátorban kizárólag a Rab vallatói tartózkodnak. Egy 

mentalista varázsló, és egy Kyel-pap. Mindkettő Abszolút-

látást használ, így tökéletesen látnak a sötétben, és azonnal 

észreveszik, ha valaki belép a sátorba, akármelyik oldalról is 

történjen a behatolás. Ha bárki belép, akit nem ismernek fel, 

azonnal támadásként kezelik és ellentámadnak, valamint 

vészjelzés pszi-üzenetet küldenek Trin Endall magiszternek. 

Az erősítés megérkezéséig (ebben akár a magiszter is benne 

lehet) 5 percük van. 

• A Rab csupán egy rá nem illő, bő nadrágot visel. Mezítláb 

van és félmeztelen. Mind a négy végtagját kibilincselték, és 

szétfeszítették őt egy keréken. Fejét kopaszra borotválták, 

száját bevarrták, szemét bekötötték. Ez fontos, mert így a JK-

k elsőre nem ismerik fel fehér haja vagy vörös szeme miatt.    

Városőrök és katonák 

336. old. 

Zillon Ervian 

330. old. 

Arilius Wellington 

330. old. 
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Fényesen csillogó fekete bőre a sátor homályában nem kelt 

feltűnést, amíg világosság nem éri. 

• Mágikus hatások a sátorban: 

• Körbezáró varázskör, 15 E minden elemi mágia (tűz, víz, 

levegő, föld), 10 E tér- és időmágia ellen. 

• Vérgát, amit az obszidiánelf véréből rajzoltak, így ő 

képtelen átlépni – ám mindenki más képes rá. 

• A sötételfen megerősített abbitacél bilincsek vannak, 

amiket egy medve sem képes elszakítani. Az egyetlen 

kulcs Trin Endall magiszternél van. Kulcs nélkül fizikai 

erővel a bilincset nem lehet kinyitni, de a lánc eltéphető 

emberfeletti (20 feletti) erővel vagy mágiával. A zár -50% 

zárnyitással vagy egyéb trükközéssel (savak, belülről 

szilánkokra robbantás, stb.) nyitható. 

• A Rab nyakába egy mágikus medált raktak, ami 

hárommal csökkenti az Akaraterejét. 

Mindezek ellenére – ha a JK-k már rájöttek, hogy hol tartják 

fogva a Rabot – a kiszabadítása nem nehéz. A mágikus védelem nem a 

külső behatásoktól véd, hanem a Rab bénítására és fogva tartására 

koncentrál. Az egyetlen nehéz dió a Vérgát, amit kétféleképpen lehet csak 

megszüntetni: 

• Megszüntetik mágiával, pl.: Mágia szétoszlatása, Destrukció. 

Referenciaként az eredeti varázslat 46 Mp-os, 50 E-s volt. 

• A készítő pap kezének kell megtörnie a vonalat. Ez maga a 

bent tartózkodó Kyel-pap. A pap semmilyen fenyegetésre 

nem hajlandó ezt megtenni, csak mágiával vagy fizikai 

kényszerrel vehető rá. Ha a JK-k kiszabadítják a sötételfet, az 

is megteheti, hogy a pap testét odavonszolja a vérkörhöz, és 

az ujjával megtöri a vonalat. (A sötételf tudja, hogy ki 

készítette, és hogyan működik.) 

Mi történik, ha a Rab kiszabadul? 

… Elszabadul az iszonyat, de csak percekkel később. A rab első 

dolga, hogy leveszi a nyakából a medált és eldobja, valamint a sátorban 

lévő mentalistát és a Kyel-papot puszta kézzel darabokra szedi (ha már 

nem élnek, akkor is). Ezután kicsit lenyugszik, pár percig erőt gyűjt, majd 

utána nekiindul, és kezdetét veszi a vadászat és a káosz. 

Addig dúlja a várost, amíg meg nem találja Trin Endallt, akit a 

találkozáskor meg is öl – ez a szabadulása után órákon belül 

bekövetkezik. Kevés méltó ellenfele akad a városban, így inkább 

mészárlás az, ami ezután történik a városban. A Gyermekkel – annak 

szerencséjére – nem fut össze. 

A JK-knak mindezt végignézni komoly morális dilemma. A 

sötételf a szemük előtt mészárolja a felsorakozó városőröket, vagy dob a 

kútba egy gyereket, csak mert az útjában volt. 

A JK-kal – ha azok nem állnak útjába – nem foglalkozik. Bármit 

tehetnek, amíg nem próbálnak ellenkezni vele. Ha oly botorok, hogy 

megteszik, akkor ellenük (is) fordul. 

Ha a JK-k nem avatkoznak közbe, a Rabot néhány óra ámokfutás 

– és Trin Endall halála után – sikerül megfékeznie a város elit őrségének a 

városbeli lar-dor-i magiszterek támogatásával. 
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Mi történik, ha a JK-k megölik a Rabot? 

Ha azt megelőzően teszik meg, hogy a Rab megölte volna Trin 

Endall magisztert, akkor nem értek el vele semmit. A titkosszolgálat 

küldetését nem teljesítették, viszont szembementek vele, hiszen az volt az 

utasítás, hogy semmi esetre se akadályozzák vagy álljanak szembe a 

rabbal. 

Amennyiben Trin Endall halála és a városban elszabaduló káosz 

után végeznek a Rabbal, az nem baj, de nem is követelmény. 

A Rab megöléséért a titkosszolgálattól utólag nem fognak 

megrovást kapni, mert a küldetés adói nem voltak tisztában azzal, hogy a 

Rab egy aquir. 

Az más kérdés, hogy Trin Endall – ha életben van – nem nézi 

majd jó szemmel ezt. Mindent megtesz az ügy elsimítása, valamint a JK-k 

elfogása érdekében. 

Epilógus 

égül a hercegnő képes elhagyni Syburrt, és épségben 

megérkezik Yllinorba, ahol… „3672, Mogorva Chei-nek 

fia születik feleségétől, egy niarei hercegnőtől” [KKÚK, 

357.o.] 

Tai Fen Lin, a Gyermek, ha nem is sértetlenül, de mindenképpen 

élve hagyja el a várost – hogy hogyan, az a JK-k cselekedeteitől függ. 

Alább található néhány példa a befejezésre. 

Ha a JK-k sikeresen teljesítették a küldetést, 

• A JK-k személyesen kísérik el a hercegnőt Yllinorba. 

vagy 

• A hercegnőt kivezetik a városból, ahonnan saját kísérete 

épségben eljuttatja Yllinorba. 

vagy 

• A hercegnőt kivezetik a városból, ahol belefutnak egy 

Mogorva Chei által vezetett, pár tucat fős yllinori 

lovascsoportba – akik a hercegnőért jöttek. 

Ha a JK-k elbuktak, 

• Chei király eljön egy kisebb yllinori sereggel Syburrba, 

ahova, mint kritikus szövetségest és Arel ynevi helytartóját, 

szó nélkül beengedik. Még aznap vissza is indul Ru-

Shennonba, magával viszi nem csak menyasszonyát, hanem 

Trin Endall fejét is. Politikai botrány – épp az, amit a Pyarroni 

Titkosszolgálat el akart kerülni. 

vagy 

• A hercegnőt saját kísérete épségben eljuttatja Yllinorba. 

Ezek csak példák a befejezésre. Mindez jelentősen módosulhat a 

JK-k cselekedeteitől függően. Például a JK-k kimenekíthetik a hercegnőt, 

ám közben lebuknak vagy nyomot hagynak, így a Pyarroni 

Titkosszolgálatnak komoly problémát jelent a diplomáciai kárcsökkentés. 

Egy másik példa, hogy Chei király akkor is eljöhet, ha a JK-k sikeresen 

teljesítették a küldetést. Amennyiben ezt a Rab kiszabadításával tették  
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még, és Mogorva Chei épp belefut a sötételfbe, akkor az egy epikus harci 

jelenetet idézhet elő. De sok egyéb befejezés előfordulhat még, ne 

erőltessünk a JK-ra semmit, hagyjuk, hogy ők formálják a befejezést is! 

Ha a JK-k a küldetés összes pontját sikeresen teljesítették, a 

titkosszolgálat rendkívüli elismeréssel várja őket: beavatást nyernek a 

Smaragd Társaságba. 

Mellékszálak 

K-halál esetén bevetendő szál. A titkosszolgálat olyan 

kritikusnak ítéli meg a küldetést, hogy mindenképpen küld 

erősítést, anélkül hogy tudná pontosan, hogy mi folyik a 

városban. Már a kaland kezdete előtt elindítja az ügynököket (amikor még 

Berdó életben van, és erősítést kér). Normál esetben azonban az erősítés 

nem ér oda... csak akkor, ha meghal egy vagy több JK, és új ügynököket 

kell bemesélni. 

Az elhalálozott karaktert irányító játékos új karaktert alkot. A 

bemesélési részleteket teljesen a KM-re bízzuk. Pár ötlet, javaslat: 

• Ha a JK-k már az Erődvárosban vannak, akkor az új 

karakternek is be kellett jutnia valahogy. Válassz egy 

tetszőleges bejutási módot a kalandban leírtak közül, amit a 

JK-csapat nem választott. 

• Érdemes úgy behozni az új karaktert, hogy a JK-csapatot 

éppen egy szorult helyzetből segíti ki. Ezáltal egyből 

bebizonyosodik az őszintesége és hűsége. 

• Az új karakter tudjon valami titkosszolgálati kódot, amivel 

bizonyíthatja, hogy valóban a szervezet tagja ő is. 

Ha a halott karakter felszerelését és testét nem tudták időben 

eltüntetni a JK-k, akkor adjunk nekik még egy esélyt arra, hogy takarítani 

tudjanak maguk után. Pl.: derüljön ki, hogy hova viszik az elesett ügynök 

testét és felszerelését. 

Egy kígyófajta, ami ráadásul nem is honos Syburrban, 

veszélyesen elszaporodott. Néhány éve divatba jött ennek a fajtának a 

háziállatként tartása, valószínűsíthetően jó pár elszabadult, most meg nem 

győzik irtani. Hivatalosan ez az oka a szükségállapotnak, persze mindenki 

tudja, hogy a közelgő háború az igazi indok. Trin Endallnak most a 

legkisebb gondja is nagyobb ennél, ezért nem foglalkozik vele, futtában 

csak vérdíjat tűzetett ki rájuk: 35 réz jár minden egyes kígyófejért. 

Az egyik alvilági tolvajklán, a Zsémbesek, a lehető legemberibb 

módon reagált erre: titokban alapított egy kígyófarmot, és tenyészti a 

kígyókat. Folyamatos bevétel! 

Mára már ők a valódi forrása a kígyóinváziónak. Ha a JK-k 

leállítják a farmot, a csúszómászók szép lassan eltűnnek. A Zsémbesek 

természetesen úton-útfélen ellenmérget is árulnak, ami nem hatásos. Ha a 

JK-k egy mezei utcai árustól vesznek ellenmérget, akkor védtelenek a 

méreggel szemben. 

 

  

J 

Kígyófarm térkép 

342. old. 

Csak kétszer élsz 

A kígyófészekből 

szeretettel 

Mosolygó kígyó 

337. old. 
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Ha a JK-k el tudták kapni Berdó gyilkosát az 1. részben, és 

rájöhetnek, hogy a Zsémbesek orgyilkosa, akkor az Erődvárosban 

felkereshetik a szervezetet. Amennyiben ügyesen kommunikálnak 

(jártasak az alvilági kommunikációban), az alábbi példák bármelyikével 

megszerezhetik azt az információt, hogy Trin Endall bérelte fel a 

szervezetet arra, hogy tegye el láb alól Berdót: 

• Kifizetnek 50 aranyat 

• Erőszakkal kényszerítenek (komoly erő-demonstráció 

szükséges) 

• Teljesítenek egy apró, ám pyarroni elvekkel ütköző küldetést 

(KM improvizál) 

• Stb. (KM improvizál a csapat ismeretében) 

A Vén Kecske bordélyház vezetője, a tulajdonos felesége, Fatima 

Assane, egy különleges szerelmi bájitalt kínál megvételre. Ezt nem csak 

tőle lehet megtudni, más – jobban értesült – kereskedők és fogadósok is 

elhinthetik az információt a JK-knak. 

Ára borsos, 250 arany, ám állítása szerint bárkit szerelemre 

lobbant az első ellentétes nemű, vele egy fajba tartozó személy iránt. Nem 

ő készítette, a férje szerezte kétes üzletei során. Amit ők sem tudnak: az 

ital szinte tényleg bárkire képes hatni (150 E), azonban hatása csak egy 

napig tart. 

Bár a JK-k valószínűleg nem képesek megfizetni a bájitalt, 

másképp is megszerezhetik. Ha megteszik, sokféleképpen fel lehet 

használni: a hercegnőn, Trin Endall-on, a Rab őrein, stb.. 

Syburr 

yburr megalapítása P. sz. XII. században történt, Pyarron 

tudatos terjeszkedése eredményeként. Syburr duális, egyedi 

kultúráját már az alapításának története meghatározza: 

Pyarron ugyanis Shadon birodalmától kért több tízezer vértes gyalogost a 

Kránnal szomszédos határvidék elfoglalására és betelepítésére. 

Shadon tizenötezer talpast küldött a Pyarroniaknak, akiknek 

segítségével könnyedén elzavarták ott élő nomádokat és letűzték Pyarron 

zászlaját. A shadoni zsoldosok java része ezek után nem tért haza, hanem 

– látván Pyarron támogatását, hiszen még egy erődöt is építtetett 

számukra – úgy döntött, hogy helyben telepedik le. Így alakult, hogy 

Syburr, ugyan a Pyarroni Államközösség egyik határbástyája, a pyar és a 

shadoni kultúra és vérvonal fúziója lett. 

Az állam szervezete hercegség, mely az Államközösség felé 

tartozik bizonyos fokú számonkérhetőséggel és hűséggel, akár csak a pyar 

államok többsége. A mindenkori herceg az államfő, aki évszázadok óta 

ugyanabból a családból, a Desantes famíliából kerül ki. A hercegi család 

az államalapító shadoni hadsereg lovagi nemességéből származtatja 

magát, vélhetően megalapozottan. 

A gyakorlati államvezetést egy öt főből álló tanács vezeti, 

melynek jelenlegi vezetője Trin Endall, a Fényben Álló. A modul ideje 

alatt fennálló különleges helyzetben közvetlenül neki felel a városőrség és 

a katonaság is. 

S 
Syburr térkép 

340. old. 

A magányos 

ügynök 

A kém, aki szeretett 

engem 

Múlt és történelem 

Közigazgatás 

Hano Antas 

327. old. 

A hercegi család 

321. old. 
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Syburr gazdasága – földrajzi adottságai miatt – elsősorban 

fakitermelésen és bányászaton alapszik. A Kráni-gyűrűhegység 

folytatásaként is ismert Ördögnyelv-hegység lábainál rendkívül változatos 

ércek és erdőségek érhetőek el, amik következtében felfutott a fa- és 

fémmegmunkálás ipara. Számos kovács- és ácscéh helyezte Syburrba a 

központját. Mezőgazdasági termelése alig elegendő önellátásra, főleg a 

várak védelmébe beterelhető marha, juh és kecske mennyisége jelentős. 

A jó minőségű alapanyagok és az azokból készült termékek 

fellendítették a kereskedelmet is, így Syburr a fő kereskedelmi 

útvonalakból való kiesése ellenére is komoly kereskedelmi jelentőséggel 

bír a Délvidéken. 

Syburr gazdaságát erősen befolyásolja a sötét birodalom, Krán 

közelsége is – meglepő módon pozitívan. Határállamként – háborús 

helyzetektől eltekintve – alapvetően Krán elsődleges fizikai kapuja a 

külvilág felé, ugyanis a Kráni-gyűrűhegység a sötét határ többi részén 

szinte teljesen ellehetetleníti a halandók általi közlekedést, ezáltal 

kereskedelmet is. 

Így tehát Syburr a sötét birodalom egyik külvilági kereskedelmi 

és logisztikai kapuja is egyben, melyet természetesen a Délvidéken nem 

mindenki (még az államközösség sem!) néz jó szemmel. 

Az ide látogatók számára a megszokottnál nagyobb mértékben 

elérhetőek Kránból származó fémek, tárgyak, csecsebecsék, mint máshol 

a külvilágban. Természetesen ritka vagy megbecsült tárgyak, fegyverek 

(pl. mara-sequor) itt is ritkán, és csak “asztal alatt” szerezhetőek be. 

Syburrban teljesen a pyarroni istenek tisztelete és a selmovita 

irányzat a jellemző, közülük kiemelhető Arel, Ellana és Gilron. A nép 

egyértelműen a pyarroni elvek mentén éli vallási és világi életét. A 

helyiek vallásosság tekintetében kifejezetten buzgónak számítanak. 

A pyarroni panteon mellett tiszteletben áll Domvik vallása is, ám 

az ő hívői jelentősen kisebb számban vannak jelen. A Domvik-hívő 

családokra a közvélemény régimódiként, hagyománykövetőként tekint, 

számuk erősen fogyatkozóban van. 

A syburriak nem túl elnézőek más vallások követőivel szemben, 

így más istennek nincs temploma a városban. 

A syburriak büszkék a pyarroni mellett a shadoni származásukra 

is. Nem pyarroninak, hanem syburriaknak vallják magukat, erős a nemzeti 

öntudat. A férfiak magasabbak, erőteljesebbek a pyarroni átlagnál – 

katonának való nép. A helyi nyelv a pyarroni közös egy shadoni 

jövevényszavakkal bővített változata. 

A syburri becsületes, kitartó népként ismert. Shadonból hozott 

erkölcseiket a pyarroni tanok finomították tovább. Az életet szeretik, de 

azt feláldozni is képes, büszke, egyenes nép. A férfiak megőrizték harci 

szellemüket, fegyelmezettségüket, a helyiek fő értéknek tekintik a 

közösséget, az minden szinten a család fontosságával vetekszik. 

Ugyanígy fontosnak tartják az érdemek elismerését és az 

ügyeikbe való megfelelő beleszólási jogot is, még nők számára is. 

Mindenki ért valamilyen fegyverhez, nem nőhet fel fiú katonai 

kiképzés nélkül, és az idegeneket sem tekintik igazi férfinak, ha nem lóg 

kard az oldalán. Külvilágiak felé korlátozottan nyitottak, ám  

Gazdaság 

Vallás 

Lakosság 
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bajtársiassággal, felelősségvállalással gyorsan utat lehet találni a syburriak 

szívéhez. A vendég státusz oltalommal, de egyben közös erőfeszítés 

kötelezettségével is jár: például elvárják, hogy támadás esetén a vendég is 

rántson kardot – hiszen van neki is, ugye? 

A syburriak jókedélyéről és egyenes jelleméről ódákat zengenek 

Délvidékszerte. Származásuk során a katonai fegyelem és rendszeretet a 

mai napig jellemző a lakosokra: a herceg törvényeit betartják és 

betartatják – az azokat megsértő egyéneket gyakran magától is kiveti 

magából a társadalom. 

Ruházat terén Syburrban a nehéz, vértekre emlékeztető brokát- és 

bársonyruhákat kedvelik. Szükség is van rájuk, ugyanis – főként esős 

évszakban – a város-erőd falai között cudar hideg uralkodik. 

A Pyarroni Államközösségben megszokott törvények élnek, ám 

shadoni szigorral betartva. A keménykezű törvénykezés és betartatás miatt 

az alvilág a megszokottnál gyengébb és kisebb hatással van a helyiek 

életére, mint máshol a Délvidéken. Viszont meg kell jegyezni, hogy 

Syburrban évek óta nincsenek nyilvános kivégzések. 

Ezen a vidéken az alvilág kifejezetten gyengének mondható. Ez 

korántsem azt jelenti, hogy ne lenne a délvidéken befolyásosabb 

szervezeteknek legalább egy kémjük a városban, de komolyabb 

tevékenységet nem folytatnak errefelé. Itt sokkal inkább a helyi kis klánok 

keresik meg a napi betevő falatot, a szokásos módszerekkel. Korrupció 

csak elvétve fordul elő, nem fonódik össze a városvezetéssel, és a helyi 

alvilág bizony joggal tart a városőrségtől. 

Syburr városában jónak mondható a közbiztonság. Ennek 

garanciája az erős városőrség, melyben kiválóan képzett, az embereket és 

a várost jól ismerő katonák szolgálnak. A városőröket a becsületes, 

fegyelmezett, és harcias jelzőkkel lehet illetni. Mindemellett fontos 

számukra a bajtársiasság, a közösség, és annak védelme. Ezért egyáltalán 

nem meglepő, hogy a katonák után a városőröké is egy tisztelettel és 

elismeréssel járó munka. 

A városőrség jól szervezett, és létszám alapján is képes rendet 

tartani a városban. Békeidőben kettesével járőröznek a külső és belső 

városban is. Fegyvereik jó minőségűek: hosszúkard, tőr, kis pajzs, és a 

falakon, kapukban strázsálóknál gyalogsági lándzsa. Vértjük könnyű 

bőrvért, mely fölött egy sötét zöld általvetőn a városőrség címere van. 

A városőrség címere minden városőr egyenruháján megtalálható 

jelkép, mely az uralkodóház címeréből származik. 

A syburri épületek túlnyomó többsége kőből készül. A gyakori 

támadásoknak kitett nép megőrizte a felső bejáratos, felhúzható létrás 

kúpházak stílusát, a vastag falakat, az apró, magasan elhelyezett 

lőrésszerű ablakokat, a belső védett udvarokat. A syburri épületek 

jellemzője a masszív, ostromálló kapu, a gyilokjárós fal akár egyszerű 

házaknál is, és a magasan elhelyezett, csipkézett fallal épített úgynevezett 

„bástyaerkély” is. Szinte minden települést fal övez, a templomoknál, de a 

vagyonosabbak házainál sem lepődnek meg, ha védelmet kell nyújtani sok 

embernek. 

Törvények 

Alvilág 

Városőrség 

Épületek 

Erődváros helyszínei 

314. old. 

Külváros helyszínei 

318. old. 
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Leírások 

int korábban említettük, a játékosok közel teljes 

információval kezdik a modult. Adjuk át nekik a 

várostérképeket, és rendelkezzenek egészen friss, 

megbízható információkkal a városról! Emiatt alapértelmezés szerint 

kérésre bármely helyszín leírását felolvashatjuk nekik. Kivétel ez alól a 

[csak KM] jelölésű helyszínek és részinformációk, amikről a modul 

kezdete során a JK-knak nincs tudomásuk. 

Nyugati Erőd [1] 

Régebbi épületegyüttes, melyet az elmúlt száz évben erősítettek 

meg. A védművek kidolgozottsága még a korai mesterek kezeit dicsérik, 

komoly mágikus támogatás vagy ostromfegyverek nélkül érkező seregnek 

aránytalanul sok energiába kerülne a bevétele. A jelenlegi háborús 

időszakban mindenkor 4-500 katonát szállásol el. 

Északi Erőd [2] 

Kisebb, kitettebb védvár. Vészhelyzeti menekülőpont és védelem 

a helyi lakosoknak. 

Keleti Ikererődök [3] 

Három, teljesen azonos építésű bástya, melyeket Trin Endall 

kezdeményezésére húztak fel az elmúlt tíz évben. Kettő közülük, valamint 

a városfal ezen oldala még nem teljesen befejezett, erősítésük mai napig 

folyik. 

Déli Erőd [4] 

A város domborzati fekvése és megközelíthetősége miatt az 

elmúlt évszázadokban a déli oldalról érkezett a legtöbb nomád támadás. 

Érthető tehát, hogy a Déli Erőd a legnagyobb és a legerősebb az összes 

külső védmű közül. Jelenleg több ezer katonát szállásol. 

Új Kapu (Nomád-űző) [5] 

A külsőváros főkapuja. Emlékeztető: itt mindenkit beengednek, a 

JK-kat is. Csak ostrom esetén zárják le. 

Tavi-erőd [6] 

Syburr kulcsfontosságú víztárolójának védelmét hivatott 

megerősíteni ez a védmű. Jelenleg csupán pár városőr van jelen, mert 

nincs veszélyeztetve. 

Víztároló-tó [7] 

Egy mesterséges vízgyűjtő medence, melyet a város alatt 

elvezetett patakból táplálnak. Az egyetlen feljárat a csatornarendszerből 

az Erődvárosba egy itteni karbantartó épületbe vezet. [csak KM] 

Hercegi palota [8] 

A Desantes uralkodócsalád otthona. A herceg nem ad audienciát 

senkinek, ennek hivatalos oka az elsőszülött fiának gyászolása. Minden 

ilyen kérelmet Trin Endall városvezetőhöz irányítanak. A herceg és 

családja a modul ideje alatt egyszer sem mozdul ki (hacsak a JK-k olyan 

eseményt nem generálnak, ami miatt muszáj, pl. felgyújtják a palotát :)). 

A modul szempontjából nincs szerepe. 
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Piactér [9] 

A külsőváros piacteréhez hasonló, de ez délutánonként, 

napközéptől kora estig működik. 

A rúnatornyok [10] 

Három rúnatorony van, melyek gondosan elzárt, egyedi mágikus 

rajzolatai nem csak az Erődvárost, hanem a környező területeket is védik 

a mágikus behatásoktól. A rúnatornyok hatásai a következők: [csak KM] 

• A város körül egy mérföldes körzetben a manahálót 

gyengítik, a tornyok manacsapdái gyűjtik a manát (ostrom 

esetén a támadóknak ne legyen utánpótlása varázserejükhöz, 

míg a védőknek legyenek tartalékaik). A külsővárosban és 1 

mérföldes körzetében a híg mana, az Erődvárosban a 

közepesen sűrű mana szabályai a mérvadóak. A 

rúnatornyokban és közvetlen közelükben koncentrált a mana. 

• A teljes Erődváros a falaktól számítva le van védve 1 E-es 

erejű tér- és természetes anyagmágiától. 

• Minden élőholt az Erődvároson belül “gyengébb”, a Kábulat 

módosítói vonatkoznak rájuk. Ez főképp az ilyen jellegű sötét 

praktikáktól védi a várost. 

Katonai gyakorlótér [11] 

A barakkok előtti tér, melyet harci gyakorlótérnek alakítottak az 

elmúlt napokban. Korábban itt volt a cirkusz, innen költözött el. 

Barakkok [12] 

A városvédő katonák szállása. A városőrök nem itt laknak, nekik 

állandó lakásaik vannak szétszórva a városban. 

Városi börtön [13] 

Átmeneti fogvatartásra alkalmas börtönépület. Kicsi, és általában 

üresen áll. Éveken át tartó börtönbüntetés nem létezik Syburrban. 

Általában átmeneti időszakokban, pl. tárgyalásra várakozás idején 

tartanak itt embereket. 

Ellana-szentély [14] 

Gyönyörű márványépület az Öregvárosban, ahol a lótusz leányai 

fogadják az Ellanának szánt áldozatokat. A modul ideje alatt egyszer 

megfordul itt a városőrség kapitánya, és Trin Endall magiszter is. 

Arel ligete [15] 

A város északi határában, valójában az Erődvároson kívül 

található szent liget. 

Nagy kovácsműhely (Gilron-szentély) [16] 

Két középkorú, a hagyományos (nem kahrei) vonalat követő 

Gilron-papkovács (ikrek) vezette műhely, melynek neve és az onnan 

kikerülő fegyverművek egész Syburr államban ismertek. Jelenleg Trin 

Endall kérésére kizárólag a városvédelemnek dolgoznak. 

Dreina-templom [17] 

Az Aranyúrnő gazdagon díszített, szent épülete a város 

legnagyobb temploma. Kertjében csodálatos, örökkön zöldellő olajfák 

jelképezik az istennő örök jelenlétét. 
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Krad-templom [18] 

A Minden Titkot Ismerő Isten katedrálisa. Tiszteletreméltó, 

masszív épület, méretben éppen csak elmarad a Dreina-templom mellett – 

jól jelképezi azt a lehelet-finom különbséget, hogy bár Krad a panteon 

főistene, az Aranyúrnő befolyásosabb, és több hívővel rendelkezik. 

Kyel-templom [19] 

A teremtés és pusztítás istenének kéttornyú és kétszárnyú 

katedrálisa, Kyel kettősségére utal. 

A Fény Háza [20] 

A Fénylátók céhének rendháza. Többemeletes, tiszteletet 

parancsoló, masszív kőépület, már-már kisebb erőd, ami egy gyengébb 

ostromnak is ellenállna. Itt tölti ideje nagy részét Trin Endall magiszter. 

Könyvtár [21] 

A Fény Házával szomszédos épület, közvetlen belső átjárás is van 

a kettő között. Van egy nyilvános, és egy zárt része is. Az előbbibe 15 réz 

a belépő, az utóbbi ingyenes, ám csak különleges engedéllyel lehet 

bejutni. 

Mauzóleum [22] 

A hercegi család és a város nemességének temetkezőhelye. 

Elkülönített, hatalmas márványépület, ahol több tucat elhunyt kapott 

nyughelyet. Ide hozzák a koporsót. [csak KM] 

Cirkusz [23] 

Északi és erioni mutatványosokból összeállt cirkusz, akik vissza-

visszatérő jelleggel tartózkodnak a városban. Egy hatalmas előadó, és 

számos kisebb tároló- és szálló-sátorral rendelkeznek. A teljes személyzet 

20-25 fő. Ide szállítják a szörny tetemét. [csak KM] 

Sárkánybarlang (fogadó) [24] 

Kellemes hangulatú, sárkányos témájú fogadó. Cégérén egy vörös 

sárkány ágaskodik, a hasonlóság a város uralkodócsaládjának és 

városőrségének címerével nem véletlen. Főleg a helyiek körében népszerű 

fogadó, ahol nagyon ritkán fordul elő kocsmai verekedés – a mindenkori 

vendégek legalább fele szolgálaton kívüli, „civilben” lévő városőr. Itt 

össze lehet futni a városőrség kapitányával. Egy kupa sör 1-3 réz, egy 

éjszaka 10-50 réz. 

Gömbszentély (fogadó) [25] 

A híres – a modul jelenjében még létező! –, felhők feletti 

építményről kapta nevét, jelezve, hogy itt mennyei a szolgáltatás. Kör 

alapú, kupolás, valóban gömbszerű építmény. Az Erődváros legdrágább és 

legjobb minőségű, elit tavernája. 

Egy kupa sör 20-30 réz, egy éjszaka teljes ellátással 3-5 ezüst. 

Rókalyuk (fogadó) [26] 

Mélyépítésű, félig föld alatti, omladozó késdobáló. A bejárat 

tényleg egy lyuk, vagy barlang-hatású, de zárható. Messziről lerí róla, 

hogy nem egy átlagos szórakozóhely, a helyi polgárok messziről kerülik. 

Olcsó hely, egy kupa sör 1-2 réz, szállást nem kínál. 

A Zsémbesek egyik törzs- és elosztóhelye. [csak KM] 
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A Brigg (fogadó) [27] 

Egy hajóroncsból átalakított épület, a hajótest java része eredeti. 

Nevével ellentétben, mely egy neves shadoni hajótípust takar, valójában 

egy közönséges erracal – pyarroni folyami hajó – maradványaiból készült. 

Különlegessége ennek ellenére nem kétséges, népszerű az átutazók és 

helyiek között egyaránt. 

Az árak megfizethetőek, egy kupa sör 2-3 réz, egy éjszakára 

szállás 15-25 réz. 

Méz-Jázmin teaház (fogadó) [28] 

Egy tiadlani tulajdonában lévő, északkeleti stílusban épült teaház 

és taverna. Nem túl híres, a város többi fogadójával nem tudja, és nem 

kívánja felvenni a versenyt. Kuriózumnak számít, a tehetősebb 

teakedvelők törzshelye, ám jelenleg senki nem látogatja. Itt szállt meg a 

Hercegnő és kísérete [csak KM], jobb híján ezt érzik a legközelebb 

állónak saját kultúrájukhoz. Az egész teaházat számukra tartják fent, nem 

fogad vendégeket. 

A Vén Kecske bordélyház [29] 

Az épületet kahrei mérnökök tervezték és építették meg több 

évszázaddal ezelőtt, eredetileg is bordélyháznak álmodták meg. Azóta 

néhányszor már átépült és bővült, így több építészeti stílust is ötvöz, de 

eredeti szerkezetét soha nem kellett megváltoztatni, a korai mesterek jó 

munkát végeztek. 

Négy emelet magas, eredetileg lapos tetőkkel, ám a jelenlegi 

tulajdonos dzsad jellegű hagymás kupolákat is építtetett az egyik szárnyra. 

Aránylag könnyen mászható, falán erkélyek, ablakok láthatóak. Ennek 

ellenére kevesen próbálkoznak ilyesmivel, mert a tetőn a nap minden 

órájában két nyílpuskás őr strázsál. Nincs a közvetlen szomszédságában 

épület, minden oldalról utca vagy sikátor veszi körbe, megőrizte a 

különállóságát a város beépítettsége ellenére. 

A ház a testi örömök minden fajtáját szolgálja: kiváló étteremként 

és művészi mulatóként is szolgál, így a vendégek teljeskörű 

szórakoztatása biztosított. Gyakran tartanak bohém és pikáns, zenés 

műsorokat, melyeket természetesen a kéjnők – megfizetendő – 

kedvessége egészít ki. 

Fogadóként elméletben nem szolgál, megszállni nem lehet, a 

szobákat csak átmenetileg lehet használni és kizárólag nő társaságában. 

Szobát csak akkor szerezhetnek a JK-k, ha sokszoros áron megfizetik, 

vagy nagyon meggyőzőek. 

A Vén Kecske jelenlegi tulajdonosa Hirzared Khaim, egy dzsenn 

származású kereskedő (a városban mindenki dzsadnak hiszi). Semmilyen 

érzelmi kötődése nincsen a bordélyházhoz, kizárólag üzleti és stratégiai 

szempontból üzemelteti, hidegen kezeli. Nem úgy a felesége, Fatima 

Assanne, aki a helyi vezetőként ízig-vérig éli a bordélyház életét. 

Szolgál a házban a kéjnőkön kívül 10-12 felszolgáló, húsz zsoldos 

őr, egy színpad mester, állandó zenész-társulat, egy borbély, egy 

karbantartó, stb. 

Igényes, és drága hely. Már a belépés (amiben csak egy egyszerű 

ital van) 1 ezüst. Az itt dolgozó lányok nem fogadnak el pénzt a 

vendégektől, és nyíltan nem is ajánlanak fel semmilyen szolgáltatást. A 

vendégek a szórakozás keretei között egy speciális itallapról is  
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rendelhetnek, amin az egyes italok a lányokat szimbolizálják. Így 

rendeléssel jelezhetik, hogy melyik lánnyal kívánnak időt tölteni az 

emeleti szobák valamelyikében. Például: 

• Aszisz törköly, 3 ezüst 

• Dzsad hindzsan-likőr, 4 ezüst 

• Rózsabor, 4 ezüst 

• Erdneki vörös, 3 ezüst 

• Davaloni fekete, 5 ezüst 

• Öregbagu, 40 réz 

Zsémbes-ház [30] 

A Zsémbesek klán-háza. Egy hatalmas raktárház, amit kissé 

átalakítottak, hogy szállásként is szolgálhasson. Itt tárolják és védik 

vagyonuknak és felszerelésüknek java részét. Mindig tartózkodik itt 

legalább 30-35 klántag. 

Mint korábban említettük, a játékosok közel teljes információval 

kezdik a modult! Adjuk át nekik a várostérképeket, és rendelkezzenek 

egészen friss, megbízható információkkal a városról. Emiatt 

alapértelmezés szerint kérésre bármely helyszín leírását felolvashatjuk 

nekik. Kivétel ez alól a [csak KM] jelölésű helyszínek és részinformációk, 

amikről a modul kezdete során a JK-knak nincs tudomásuk. 

Főtér [31] 

Macskaköves, nagyobb tér, melynek közepén egy Dreina 

istenszobor és egy szökőkút áll. Minden városi ünnepségnek és 

rendezvénynek ez szolgáltat helyet. Az főtérről nyíló egyik kis utcában 

száll meg az Asszonyok karavánja. [csak KM] 

Piac [32] 

A külsőváros egy kisebb tere, ami nem több egy ledöngölt 

tisztásnál. A helyiek és a környéken élők minden nap napközépig tartanak 

egy kisebb vásárt, havonta kétszer van egész napos nagypiac, amikor 

egész Syburr államból jönnek kereskedők és állattartók. 

Köztemető [33] 

A tehetősebb polgárok ide temetkeznek. Nem túl nagyméretű 

sírkert, ennek oka, hogy a szegényebb emberek más alternatívát 

választanak az elhunytak temetésére. Ez az a temető, amely mellett 

található egy sírköves, akinek a kertjében tárolják a koporsót. [csak KM] 

Kézművesek tere [34] 

Valójában nem tér, hanem egy számos utcából álló kisebb kerület. 

Békeidőben itt található a legtöbb kézműves és mester, patkolókovácstól 

kezdve a bőrművesig. Jelenleg kiürült, már az összes használható mestert 

beköltöztették az Erődvárosba. 

Kés, Villa, Csirke (fogadó) [35] 

(Kés, villa, pollo…) A külsőváros főterén egyedülálló taverna, 

melynek „sült csirkébe beleállított kés és villa” cégére messziről hirdeti 

fogadó mivoltát. Baromfisültjei az egész városban nevezetesek, emiatt – 

és a fogadós bögyös felesége miatt – rendkívül népszerű az étkezdéje és 

ivója. 

Külváros helyszínei 
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Egy vacsora egy főre 4-5 réz, egy szoba egy éjszakára 8-12 réz 

körül van. Itt szállt meg a koporsó kíséretének nagy része. [csak KM] 

A Kócos Királyfi (fogadó) [36] 

A külsőváros legjobb minőségű tavernája kifejezetten a 

tehetősebb átutazókat és kereskedőket célozza meg. Egy éjszaka teljes 

ellátással 1-1,5 ezüst. Itt szállt meg Vörös Hapzuch bandája. [csak KM] 

A Kudarcra Ítélt Vadkanláb Sörház (fogadó) [37] 

A külsőváros piaca és temetője között félúton helyezkedik el egy 

szélesebb út mentén. Egyszerű, az átlagpolgár számára is megfizethető, 

nem hivalkodó sörház. Általában több helyit lehet látni, mint átutazót. 

Berdó ennek a kocsmának a padlásrészében lakott a fogadóssal való 

kapcsolata révén. [csak KM] 

Egy kupa sör 1-5 réz, szállást nem kínál. 

Saul földalatti üvegháza [csak KM] 

A második hangulatkeltőben megemlített, eldugott, földalatti 

botanikus kert, ahol illegális szerek és növények termesztése folyik. Nincs 

közvetlen szerepe a modulban, nincs rajta a várostérképen. 

A kígyófarm [csak KM] 

Egy nagyobbacska földszintes ház az Erődvárosban, melynek a 

döngölt föld padlójába ástak több szobában is vermeket, és itt tenyésztik a 

kígyókat. Ezek közül néhányat az éj leple alatt szórnak szét a város 

különböző pontjain, hogy fenntartsák a rettegést. A kígyók többségének a 

fejét a Zsémbesek maguk adják le a 35 rezes fejpénzért. 

Nincs jelölve az Erődváros térképén, a KM határozza meg a 

helyét. 

A falak 
15-20 láb magas, nagyobb kiszögellésektől mentesre csiszolt, 

enyhén kifele dőlő gránitfalakkal védik az Erődvárost, amiket megmászni 

a legjobb mászóknak is kihívás. Mászás -60% [csak KM]. 

Háborúra készülve hadigépekkel felszerelkeztek, a katapult és 

nyílvető sem ritka látvány. Nyíllövésnyi (80-100 láb) távolságokra 

őrtornyokat építettek, amikben egységesen öt katona figyel a behatolókra. 

Ezek járőröznek is a falon, amit éjszaka tíz lépésenként fáklyák 

világítanak meg. Az ötfős egységből legalább egy pszi használó, de a 

háborús készültség miatt gyakran pap. 

A kapuk 

5 láb magas, ölnyi vastag vasalt tölgykapuk, karnyi vastagságú 

acél felvonóráccsal megerősítve hirdetik a bejárási tilalmat, amit csak 

engedéllyel nyitnak fel. Minden kapunál van egy rubinszemű Adron-pap 

vagy varázsló, aki auralátással bárkit könnyen leleplez és megjegyez. 

Minden belépő személlyel elbeszélgetnek, jó emberismerők. Fél 

tucat már-már zavarba ejtő kérdésnél alább sosem hagyják. Ha már egy 

kérdésre nem a megfelelő választ kapják, auraolvasáshoz és egyéb 

fürkészéshez folyamodnak. Pár kérdés, amit feltesznek: [csak KM] 

• Mi a neved? 

• Mi keresnivalód az Erődvárosban? 

• Milyen engedélyed van a belépésre, és kitől szerezted azt? 

Az Erődváros 

védelmi rendszere 
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• Hol szállsz meg az Erődvárosban ma éjszaka? 

• [Ha a JK-k helyieknek adják ki magukat] Ott leszel-e holnap 

reggel a piactéren a kivégzésen? (Trükkös kérdés: Trin Endall 

egy évtizeddel ezelőtti rendelete óta Syburrban soha nincsen 

nyilvános kivégzés.) 

• [Ha a JK-k idegeneknek adják ki magukat] Van-e bármi célja 

érkezésednek, ami Syburr városának kárára lehet? Ha igen, 

mi az? 

Napnyugtától napkeltéig mindig lezárják a kapukat, még azok 

számára is, akiknek egyébként joga van ki-bejárni (emiatt éjszakáznak 

kint a külsővárosban a szörnyet szállító kalandozók). 

Rutinos járőrök 

A tornyokban lévőkhöz hasonló a csapat-felépítésük, ám a 

létszámuk bővül plusz egy fővel, mégpedig egy veterán 

szakaszparancsnokkal, és csak kettőjüknél van célzó fegyver. Leírásukat 

lásd a Városőrségnél. 

Az összes őr hónapok óta szolgál egy megszokott pozíción belül. 

A tornyoknál, a főkapunál, a járőr csapatoknál és egyéb őrposztoknál 

mindig ugyanazok teljesítik a szolgálatot. Emiatt ismerik egymás arcát, és 

nagyjából tudják, kinek mikor mit kellene tennie és hol kellene lennie. 

Azon ismeretlen őröket, akiket nem mutattak be a reggeli őrségváltáskor, 

azonnali gyanúval kezelik. Haladéktalanul segítségül hívják társaikat, 

hogy levigyék a barakkokba ellenőrzés céljából az azonosítatlant. 

Bejutás [csak KM] 
A külsővárosban három lejárat létezik, amiket azonos módon 

alakítottak ki: kétujjnyi vastag acélráccsal, vasajtóval és zárszerkezettel 

védik. A zárak Zárnyitás képzettség -30%-al nyithatók ki, vagy komoly 

erőbefektetéssel (emberi erővel lehetetlen, emberfeletti, azaz 21 vagy 

afeletti erővel már lehetséges). Eme három pontot a városőrség járőrözés 

során kétóránként ellenőrzi, hogy nem történt-e rongálás vagy bejutás. A 

lejáratok nincsenek jelölve a térképen, a KM határozza meg a helyüket. 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti csatorna-lejáratokat – egy kivételével –

évtizedek óta nem nyitotta ki senki. 

Leírás [csak KM] 

A csatornarendszer nem egy, hanem két fő célt szolgál:  

• Szennyvíz elvezetése 

• Egy tisztavizű patak beterelése föld alatt az Erődvárosba 

A város nagysága és népessége miatt egy kiterjedt 

csatornarendszerről van szó, amiben órákig is el lehet bolyongani. 

Félhomály és sötét uralkodik az egész területen, ami ugyan kezelhető, de a 

rövid látótávolság meglehetősen zavaró – miközben az odalent lévő 

„őrséget” cseppet sem érinti. Hiányzik a csatornákban megszokott 

állatvilág: nincsenek patkányok, kétéltűek, rovarok, stb. Az őrség minden 

élőlényt kiírt az egész csatornarendszer területén. Gyakran találni 

elszenesedett állati tetemeket, főleg a bejáratoknál (beszökött patkányok, 

kutyák, macskák és egyéb kisállatok, amik átfértek a rácsokon). Továbbá 

kevés kivétellel bokáig vagy térdig érő vízben illetve szenny-lében lehet 

csak haladni. 

A város alatti 

csatornarendszer 
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A csatornarendszer központjában automatikusan működő gépek 

zaja, fogaskerekek csikorgása, zörgésének hangos kavalkádja fogadja az 

idejutókat. Itt már nem csak a sötétséggel, hanem a hangzavarral is 

problémája lesz a csapatnak. Ez egy nagy csarnok, amit szárazon és 

tisztán tartanak. Számtalan, magasba kígyózó kisebb-nagyobb cső, és a 

hozzájuk tartozó gépek töltik ki a teret. Gilron-papok keze munkáját 

dicséri ez az önműködő vízvezetékrendszer. Ez a rész fokozottan védett a 

fontossága miatt, továbbá innen vezet az egyetlen feljárat az Erődvárosba, 

egy-két emberre korlátozott felvonó képében. A felvonó a felszínen az 

Erődváros egy karbantartó épületébe vezet, ami a víztározó mellett van, 

de már az erőd falain belül. 

Őrség és karbantartás [csak KM] 

A csatornarendszer védelmét 6 + k6 gólem biztosítja. Kiváló 

felderítők, sötétben is azonnal meglátják az élőket. Nincs nagy 

harcértékük, ám a Bestiáriumban leírtakon túl képesek 50 Mp-ból 

boszorkánymesteri mágiát használni – ami vizes környezetben rendkívül 

hatásos. A város mágikus védelme nem engedi őket közel a bejáratokhoz. 

Mindegyiken egy mentál Irányítás bélyeg szavatolja a feladatuk végzését, 

ami a karbantartás, járőrözés, és az élők elpusztítása. Van egy kirendelt 

varázsló a felszínen, aki naponta egyszer a mentálbélyegeken keresztül 

ellenőrzi őket, vagy újabb feladatokat ad az őrségnek. Senki nem jár le a 

csatornába, ezért a gólemek végzik a karbantartást is. Elég intelligensek 

ahhoz, hogy bármilyen munkát ellássanak. 

Amint karbantartási parancsot kapnak, az felülírja az alap védelmi 

parancsot (30% eséllyel). Megfogják a munkavégzéshez való eszközöket, 

k6-os dobással a következőket: 1. söprű, 2. lapát a törmelékek 

takarításához, 3. csákány, 4. szerszámos láda a csővezetékhez, 5. vödör és 

kőműveskanál, 6. talicska anyaghordáshoz. Ezen gólemek nem 

foglalkoznak a behatolókkal, amíg nem végeznek a feladatukkal, vagy 

meg nem zavarják a munkájukat. Az első őr, akivel találkozik a csapat, 

mindig karbantartó. 

A korábban említett központban – ahol a gépek találhatóak – 

állandó jelleggel őrködik négy gólem. 

Desantes-ház (pya) 

Syburr hercegi családja a Psz. 3690-es években. Címerében tüzet 

okádó rőt sárkány látható. Psz. 3690-ben Thormen Desantes a ház feje, 

fia, aki apja gyilkosává vált, Atreq. [Syburr csillaga, 6/1] 

A hercegi családnak a modulban semmilyen érdemi szerepe nincs. 

Thormen Desantes, a syburri herceg – Syburr uralkodója 

 „Syburr hercege a Psz. 3680-as években. Psz. 3690-ben, saját 

palotájában, állítólag fia, Atreq keze által hal meg.” [Syburr csillaga, 6/1] 

Viszonylag gyengekezű uralkodó. Két fiúval és egy lánnyal 

áldotta meg a sors, melyek közül az idősebbik fiúgyermekét el is vették az 

istenek a modul kezdete előtt. Egyetlen megmaradt fiára, Atreqre, mint 

hímes tojásra vigyáz. 

A JK-k valószínűleg nem találkoznak vele. 

  

A hercegi család 

Kő gólem 

338. old. 
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Ettrex Desantes, elsőszülött fiú – Syburr halott trónörököse 

A korábban említett 18 éves trónörökös, aki egy erioni 

szerencsejáték-barlangban vesztette életét. A JK-k nem találkozhatnak 

vele. 

Atreq Desantes, másodszülött fiú – Syburr új trónörököse 

8 éves gyermek, Syburr hercege a széltől is óvja, nem engedi ki a 

palotából. A JK-k valószínűleg nem találkoznak vele. 

Leina Desantes, leánygyermek – Syburr hercegkisasszonya 

12 éves leánygyermek, a palotában él. A JK-k valószínűleg nem 

találkoznak vele. 

A Desantes-ház címere Syburr fontos jelképe, a városban úton-

útfélen belefuthatnak a Játékos Karakterek. 

A Desantes-ház címere bíborral és pergamennel hatszor vágott 

csúcsos godoni pajzson ágaskodó, arannyal fegyverzett tüzet okádó 

sárkány kárminban. A pajzson rostélyos acél lovagi sisak szemből, rajta a 

syburri hercegi korona. A címert ellentétes színezésű bíbor és pergamen 

palást öleli, keresztben egy-egy díszes shadoni lándzsa, és pallos. A címer 

alatt pergamen és bíbor szalagon a ház jelmondata: „Százak fölé zászlót, 

ezrek elé pajzsot.” 

Syburr városának csendben működő tolvaj klánja, mely csupán 

egy évtizede kezdte meg működését. A klán alapítója és vezére Hano 

Antas, ki a húszas évei elejéig ebben a városban tengette mindennapjait, 

és tanulta ki a tolvaj mesterség minden csínját-bínját. Egy 

jelentéktelenebb céhnek volt tagja, mígnem egy másik alvilági 

szervezettel való sorozatos összecsapások következtében a legtöbb társa 

meghalt. Az alig fél tucat túlélőnek – köztük neki is – menekülnie kellett. 

Így távozott Hano Syburr városából, és majd 15 évig senki sem hallott 

felőle. Lassan 10 éve, hogy visszatért másodmagával, és egy leszámolás 

sorozat után saját klánt alapított. Azt mondják, míg távol volt, 

kalandorként száz veszélyt megélt, és mindig győztesként került ki a 

szorult helyzetekből. Ilyen helyzetekben kovácsolódott össze társával, akit 

mindenki Csendes Penge néven ismer. 

Az elmúlt tíz esztendő alatt nem lettek nagy befolyású klán. Bár 

viszonylag könnyen megvetették a lábukat, de egyelőre nem sikerült 

komolyabb befolyásra szert tenniük. Szűkös erőforrásaik vannak, úgy 

arany, mint ember tekintetében. Klánjuk minden besúgót beleszámítva 

sem éri el a 60 főt. Főként apróbb lopások, rablások, csalások írhatók a 

számlájukra. A városőrséggel nem húznak ujjat, ahogy a veszélyesebbnek 

kinéző idegenekkel sem (persze ettől még lopni megpróbálhatnak tőlük). 

Niarei társaság: 6 szolgából, 2 társalkodónőből és 8 kardművész 

testőrből áll. Tradicionális képzésben részesültek, életükben most először 

hagyták el Niare zárt birodalmát. Nem beszélnek a niarein kívül más 

nyelvet. A Syburrig tartó út rajtaütései során a kíséret nem niarei tagjai – 

pyarroni lovagok, egyéb kísérők – és tolmácsai meghaltak, életüket adták 

a hercegnőért. 

A testőrségben van egy fiatal nő, aki mások előtt gyakran 

személyesíti meg a hercegnőt. Ilyenkor a hercegnő a kíséret, a testőrség 

egyik tagjaként szerepel. Erre többféleképpen is rá lehet jönni: 

Hano Antas 

327. old. 

A Zsémbesek 

klánja 

A hercegnő 

kísérete 

Csendes Penge 

328. old. 

Hercegnő kísérete 

336. old. 
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• niarei kultúrában vagy etikettben jártasság, a kíséret nem adja

meg a „hercegnőnek” a kijáró tiszteletet

• ha támadás éri a kíséretet, nem az ál-hercegnő, hanem az igazi

hercegnő körül zárnak össze a testőrök

• fizikai vagy mágikus kémkedés, stb.

Nevesített NJK-k 

Tai Fen Lin, a Gyermek  kasztnélküli Chei menyasszonya 323. old.

Trin Endall, a Fényben Álló 9. tsz. varázsló városvezető magiszter 324. old.

A Rab    sötételf  a kráni elf 325. old.

Montyr Meluh   7. tsz. harcos a Városőrség kapitánya 326. old.

Hano Antas   6. tsz. tolvaj Zsémbesek klán vezére 327. old.

Csendes Penge   6. tsz. fejvadász mestergyilkos, Berdó végzete 328. old.

Dada    8. tsz. harcművész Tai Fen Lin nevelője 329. old.

Zillon Ervian   6. tsz. varázsló a mentalista 330. old.

Arilius Wellington  7. tsz. Kyel-pap az igazság szolgája 330. old.

Vörös Hapzuch   7. tsz. Arel-pap kalandozó bandavezér  331. old.

Alihmed Zibn Arrih el Imaj A. 6. tsz. bahrada kalandozó gladiátor 332. old.

Zyrion    6. tsz. bosz.mester kalandozó vajákos 333. old.

Errian Diaslen 6. tsz. bárd kalandozó szélhámos 334. old.

Rion 6. tsz. harcos kalandozó fegyvermester 335. old.

Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2015-galeria.pdf 

Jellemzés: Niarei hercegkisasszony, Chei 16 éves menyasszonya. Két 

hónapos fiú-magzatot hord a szíve alatt, amiről ő maga sem tud! Előforduló 

rosszullétét betegségnek hiszi. Ha rákérdeznek, hogy ki a vőlegénye, azt 

mondja: Sejran. Ha a teljes nevét kihúzzák belőle, akkor Sejran Oszen. (Nem 

hazudik. Niarei akcentussal sejpít, így ő „Mogorva Sej”-nek ejti, és maguk 

között Sejran-nak hívja jövendőbelijét. Chei nevének eredeti, ilanori alakja: 

Cheiran O Shen.) 

Kinézet: Fiatal serdülő leány, ártatlan mandulavágású szemekkel. 

Hamvas-fehér bőr, hátközépig érő, hollófekete egyenes haj. Öltözködése csak 

egy-egy apróságban – például egy hajtű vagy egy selyemsál – követi a niarei 

divatot, mert inkább délvidéki stílus szerint próbál öltözni, tetszeni akar 

leendő férjének. 

Jellem: (rend-élet) Kiforratlan, kissé elnyomott jellem; burokban 

nevelkedett hercegnő. Szűkbeszédű, szégyenlős, ám kíváncsi. Észak népeivel 

kapcsolatban meglepően művelt, de Dél-Ynevről szinte semmit sem tud 

(Syburr létezéséről sem hallott, amíg be nem tette a lábát a városba). 

Engedelmes, megszokta, hogy azt kell tennie, amit mondanak neki. 

Idegenekkel szemben zárkózott. 

Tai Fen Lin, 
a Gyermek 

kasztnélküli 
16 éves, ember, nő 

rend-élet 
niarei 

Chei menyasszonya 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2015-galeria.pdf
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Motiváció: Túlélni, és végre újra látni a férfit, akinek teremtette 

őt a sors. 

„A víz oda tart, ahová tartania kell.” 

Erő 8  Ép: 7  Fp: 16  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: -  Pp: -  Alap - 16 26/4 80 - 

Ügyesség 14        Hajtű 2 24 29 80 k2 

Egészség 14  Ellenállás A M        

Szépség 18  TME 2 2        

Intelligencia 12  Statikus 120 120        

Akaraterő 12  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 10  Teljes 122 122        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Éneklés/zenélés Mf Etikett Mf  közös 5 

Írás/olvasás Mf Lovaglás Mf  niarei 5 

Tánc Af Vallásismeret Af  ilanori 5 

Szexuális kultúra Af Úszás Af  Pszi használat - 

Felszerelés: Aranyozott acél hajtű, Türkiz nyakék, drágakő mágiával. Detekció: asztrális kapcsolat a lovával, 

megérzi ha az állat nyugtalan, örül, vagy netán ellenséget szimatol. Védelem: olyan aura veszi körül, ami minden 

lovat békéssé tesz a környezetében. Okozás: könnyebben tanulta meg a lovaglás mesterfokot. 60E mindhárom mágia 

[bővebben ETK 401. o.], Jüe Mien (Kabócaének) niarei verseskötet egy eredeti példánya, boyashi cserjéből készült 

furulya, lánghaj bokor virágából készült piros karkötő (Sejran ajándéka). 

Megjegyzések: Pszit ugyan tanul, képzése még nem ért véget. Tudása még nem elég erős ahhoz, hogy pszi 

használónak minősüljön. Elméjét áttörhetetlen sziklafalként 120 E-s, bonthatatlan mentális és asztrális pajzsok védik, 

amiket Niare legjobb pszi-mesterei építettek. 

Jellemzés: Hatalmas tudású mágus, a városi pletykák szerint 

magától Sonortól tanult fiatalkorában. Varázshatalma valóban jelentős, 

tanulmányait tekintve azonban talán a fele igaz a pletykáknak: valóban 

Lar-dorban kezdte tanulmányait, ám azt még elég korán elhagyta, nem 

szakosodott semmilyen mágia iskolára. Évekkel később ugyan visszatért, 

és a Fehér Páholyban tiszteletbeli tagságot kapott, Sonort azonban 

sohasem láthatta. Családja, hozzátartozói nincsenek – életét teljességgel 

Syburr szolgálatának szentelte. 

Kinézet: Átlagos magasságú, jó egészségnek örvendő 50 év 

körüli férfi. Kopaszodó fejbúbját őszes-feketés hajkorona öleli körbe. 

Vastag fekete szemöldöke fokozott szigorúságot kölcsönöz neki. 

Ruházata díszes, de nem hivalkodó, a nemesi pompa helyett a Fénylátók 

klánjának címerét viseli. Vele azonos magasságú, piszkosfehér 

varázslóbotjáról messziről felismerhető. 

Jellem: (rend-halál) Bár a modul egy központi „főellensége”, a 

magiszter egyáltalán nem gonosz jellem. Szívén viseli, mind Syburr, mind 

az uralkodó sorsát, és a maga módján mindent megtesz értük. Rendkívül 

rendezett személyiség, és racionális gondolkodó. Minden lehetőséget 

megvizsgál, döntéseket csak alapos megfontolás után hoz – ám gyors 

döntéshozó képessége miatt ez kívülről nem mindig így látszik. 

Trin Endall, 
a Fényben Álló 

9. tsz. varázsló 
50 éves, ember, férfi 

rend-halál 

városvezető magiszter 
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Motiváció: Mindent Syburr túléléséért és jólétéért. 

„Ha nem változtatunk, a világnak hamarosan vége. Élni épp elég, 

a városért élni épp elég!” 

Erő 9  Ép: 6  Fp: 51  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: 90  Pp: 62  Alap - 8 32/2 89 - 

Ügyesség 12        Kés 2 12 42 105 k5 

Egészség 13  Ellenállás A M        

Szépség 9  TME 4 6        

Intelligencia 17  Statikus 62 62        

Akaraterő 16  Dinamikus 25 25        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 12  Teljes 91 93        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lélektan Mf Történelemismeret Mf  pyarroni 5 

Alkímia Mf Építészet Mf  shadoni 5 

Rúnamágia Mf Politika/diplomácia Mf  niarei 4 

Legendaismeret Mf Pénzügyek/birtokigazgatás Mf  Pszi használat Kyr 

Felszerelés: Fény medálja (84 Mp). A medál a varázsszó elhangzásakor, fénykupolát von a varázsló köré, 

bevilágítva annak közvetlen környezetét. A kiterjedését változtathatja. A fénykupola sugara legkevesebb 1 méter, és 

legfeljebb 20 méter lehet, és a középpont mindig a medál tulajdonosa. A fény napsütéssel egyenértékű (13E). 1 órán 

át tart a varázslat, majd 3 óra töltődés következik, hacsak a varázsló a saját manapontjaiból (61Mp) fel nem tölti. 

Szellemi frissesség itala, lokfa pipa, Védőköpeny (63 Mp, SFÉ:1), tinta üvegcsében és lúdtoll, piszkosfehér 

varázslóbot, amiben 45 Mp-ot tárol. 

Jellemzés: Krán által ismeretlen céllal a külvilágba küldött aquir, 

a Dúlás egyik előhírnöke. Csupán egy átkozottul szerencsés véletlennek 

köszönhető, hogy a határvadászok elkapták – azt sem tudták, hogy mivel 

találkoztak. Utólag azt az információt kapták, hogy kráni elf. 

Kinézet: Fejét kopaszra borotválták (nincs hófehér haja), szeme 

vörös, bőre fényes obszidián-fekete. Száját bevarrták, testén friss hegek és 

kínzások jelei látszanak. Csupán egy rá nem illő, szakadt, bő nadrágot 

visel, felszerelése nincs. Ha tudna, sem szerez, az embernép primitív 

eszközeire nincs szüksége. 

Jellem: (káosz-halál) Teljes felsőbbrendűség, mindenki csak egy 

eltaposandó patkány a szemében. Épp emiatt sértette olyannyira, hogy 

foglyul esett egy patkánynépnek. Senki életét nem veszi számba a sajátján 

kívül, így nem is törődik velük. Feleslegesen ritkán gyilkol – egy patkány 

eltaposása nem éri meg a belefektetett energiát sem. 

Motiváció: Bosszúállás Trin Endall magiszteren, ami csak egyet 

jelenthet: a Fényben Álló halálát. Ezek után Syburr elhagyása a fekete 

határon át. 

  

A Rab 
sötételf 

káosz-halál 
a kráni elf  

 
Bestiárium II. 

36. old. 
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Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: 1 

Termet: E 

Sebesség: 150 

Támadó érték: 250 

Védő érték: 280 

Kezdeményező érték: 85 

Célzó érték: 60 

Sebzés: Fegyvertől függ 

Támadás/kör: 4 

Életerő-pontok: 17 

Fájdalomtűrés-pontok: 220 

Asztrál ME: 140 

Mentál ME: 140 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: kiemelkedő 

Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz, Halál 

Különleges képességei: ultralátás, teljes látótávolságig. Az emberinél ötször 

élesebb hallás. 20-as Ügyesség és Gyorsaság. Lopakodás és Rejtőzködés 120%. 

Esés és Ugrás 80%. Hatalomszó használatára képtelen! 

Jellemzés: A Városőrség kapitánya. Ő személyesen bízta meg 

Vörös Hapczuchékat, hogy hozzanak egy bestiát a városba. Alapvetően 

kedvel minden kalandozót, amíg nem adnak neki „munkát”. Mióta 

elköltöztették a cirkuszt, az igazgatójuk rossz viszonyban van a 

kapitánnyal. A Sárkánybarlang fogadó a kedvenc helye. Ő tudja, hogy a 

Rab kicsoda. Nem házas, gyerekei nincsenek. 

Kinézet: Alacsony, erős alkatú férfi. Haja dús és fekete, arca 

megnyerő – az a fajta, aki élete derekán túl is a fehérnépek kedvence. 

Városőri egyenruhája eltér katonái uniformisától: mellkasára kéttenyérnyi, 

pajzscímerben ágaskodó vörös sárkányt varrtak. 

Jellem: (rend) Határozott, erőskezű katona. Akkor is üvölt, ha 

nincs rá oka. „Munkahelyi ártalom” üvölti, ha van oly botor ki ezt szóvá 

meri tenni. Katonái kérdés nélkül követik és tisztelik. A városőrség 

kapitánya csak embereivel tartja a formalitást, barátok közt gyakran a 

köszönést is hanyagolja. Nem sok ember előtt hajol meg, Trin Endall 

városvezető magiszteren, a Fényben Állón kívül kizárólag Syburr 

hercegének. 

Motiváció: A szülővárosának, Syburrnak a védelme. Nagyon 

szeret Ellanának áldozni. Riont már kinézte helyettesének, ezért nem 

örülne, ha elhunyna. 

„Éjjel áldozunk, nappal imádkozunk, de felőlem csinálhatjuk 

fordítva is!” 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 83  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: 28  Alap - 23 70/5 110 - 

Ügyesség 13        Ököl 2 33 74 111 k6+2 

Egészség 16  Ellenállás A M  Lándzsa 2 27 82 122 k10 

Szépség 11  TME 2 3  Hosszúkard* 2 36 99 141 k10+1 

Intelligencia 12  Statikus 28 28  Kézi nyílpuska 2 26 14 30 k3 

Akaraterő 13  Dinamikus 1 1  Egykezes buz. 2 28 82 121 k10+2 

Asztrál 12  Egyéb 5 10  Közepes pajzs 2 23 70 +35 k6 

Érzékelés 13  Teljes 36 42        

   

  

Montyr Meluh 
7. tsz. harcos 

50 éves, ember, férfi 
rend 

a Városőrség kapitánya  
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Nehézvértviselet Mf  pyarroni 5 

Pajzshasználat Mf Hadvezetés Mf  shadoni 5 

Ökölharc Mf Hadrend Af  kráni 2 

Pusztítás Af Lovaglás Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: *Rúnázott hosszúkard (63 Mp), Gyógyital (13 Ép), Rúnázott (63 Mp) abbitacél mellvért (SFÉ: 6; MGT: 

-1), Érzelmek amulettje (+5 AME), Tudatvédő amulett (+10 MME), Hősök zászlaja [ETK 394 o.]. 

Megjegyzések: Tapasztalatból támad körönként kétszer. 45-el már túlüt, és ekkor +k3 ÉP sebzést visz be. 

Jellemzés: A Zsémbesek klán alapítója és vezére. Húszas évei 

elejéig Syburrban tengette mindennapjait, és tanulta ki a tolvaj mesterség 

minden csínját-bínját. Egy jelentéktelenebb céhnek volt tagja, mígnem 

egy másik alvilági szervezettel való sorozatos összecsapások 

következtében a legtöbb társa meghalt. Az alig fél tucat túlélőnek – 

köztük neki is – menekülnie kellett. Így távozott Hano Syburr városából, 

és majd 15 évig senki sem hallott felőle. Lassan 10 éve, hogy visszatért 

másodmagával, és egy leszámolás sorozat után saját klánt alapított. Azt 

mondják, míg távol volt, kalandorként száz veszélyt megélt, és mindig 

győztesként került ki a szorult helyzetekből. Ilyen helyzetekben 

kovácsolódott össze társával, akit mindenki Csendes Penge néven ismer. 

Kinézet: Magas, átlagos testalkatú, középkorú, syburri férfi. 

Barna haja, és sötétebb árnyalatú bőre van. Általában bordó inget hord 

változatos színű köpenyei alatt, széles bőr öv, fekete nadrág, és térdig érő 

finom bőrből készült hímzett csizma a viselete. 

Jellem: (káosz-élet) Kitartó, ravasz ember. Eléggé szerencsés is, 

de megdolgozott azért, hogy eljuttassa klánját oda, ahol most tartanak. 

Motiváció: Régebben a bosszúvágy volt, most a klánja 

megerősítése a célja. Anyagi gondjaikra rövidtávon jó megoldásnak tűnt 

Berdó meggyilkolása, és a kígyókkal való trükközés. Hosszútávon meg 

akarja szerezni magának a Vén Kecskét, nem lesz könnyű dolga a dzsenn 

ellen. Illetve a Szürkecsuklyáskhoz szeretne csatlakozni, de a tárgyalásaik 

lassan haladnak. 

„Ha tudni akarod hova megyünk, nézz vissza, honnan jöttünk.” 

Erő 12  Ép: 7  Fp: 68  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 32 43/16 96 - 

Ügyesség 14        Rövidkard 1 41 55 110 k6+1 

Egészség 13  Ellenállás A M  Dobótőr 2 42 54 98 k6 

Szépség 10  TME 4 4        

Intelligencia 14  Statikus 24 24        

Akaraterő 14  Dinamikus - -        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 28 28        

   

  

Hano Antas 
6. tsz. tolvaj 

47 éves, ember, férfi 
káosz-élet 

Zsémbesek klán vezére 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverdobás (dobótőr) Mf Értékbecslés Mf  pyarroni 5 

Mellébeszélés Mf Mászás 100%  shadoni 5 

Ugrás 100% Lopózás 104%  dzsad 4 

Csapdafelfedezés 100% Rejtőzködés 102%  kráni 2 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Lopakodó lábbeli, Rejtőzködés köpenye, 12 adag méreg a városi kígyók mérgéből, 2 adag ellenméreg, 

bőrvért (SFÉ:1; MGT: 0). 

Megjegyzések: Pszi pajzsait Csendes Penge építette. 

Jellemzés: Sosem szól egy szót sem. Állítólag mikor egyszer 

elfogták és vallatták, szerzett egy kést, és mikor látta, hogy nem jut ki a 

fogságból, kivágta a saját nyelvét, hogy egyértelművé tegye: sosem fog 

beszélni. Ő a klán mestergyilkosa, bár alapvetően nem ez a Zsémbesek 

profilja. A kezdeti időkben óriási szolgálatot tettek a képességei a 

klánnak, mikor még voltak olyan ostobák, akik nem vették komolyan a 

terjeszkedési szándékukat.  

Kinézet: Közép magas, köpcös testalkatú, fülei fejhez simulóak, 

széles orrú, középkorú kelthurri férfi. Mikor nem fekete munkaruhájában 

suhan a tetőkön, akkor méregzöld inget, őzbőr nadrágot, prémes 

mokaszint, és ezüstróka prémgallérú kabátot hord. 

Jellem: (rend-halál) Szilárd jellem, a barátság számára szent és 

sérthetetlen, erre kiváló példák Hanoval átélt kalandjai. Hatalmas 

akaraterejű férfi. Az érzelmeit is kiválóan tudja kontrollálni. Ha elfogják 

sem beszél, kínzással sem lehet megtörni. 

Motiváció: A Zsémbesek felemelkedése, és ezen belül egy saját 

fejvadász klán létrehozása. Segíteni Hanot. 

„- egy lemondó mosoly -” 

Erő 13  Ép: 12  Fp: 87  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: -  Pp: 24  Alap - 31 62/4 114 +3 

Ügyesség 14        Ököl 2 41 66 115 k6+3 

Egészség 16  Ellenállás A M  Rövidkard 2 40 74 128 k6+4 

Szépség 10  TME 7 8  Kés 2 41 66 114 k5+3 

Intelligencia 13  Statikus 24 24  Kézi nyílpuska 2 34 13 30 k3+3 

Akaraterő 18  Dinamikus 1 1  Tonfa 2 39 74 133 k6+3 

Asztrál 17  Egyéb - -  Dobótőr 2 41 73 116 k6+3 

Érzékelés 17  Teljes 32 33  Alkarvédő    +15  

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Kínzás elviselése Mf Hátbaszúrás Mf  közös 5 

Álcázás/álruha Mf Hárítófegyver használat Af  shadoni 2 

Írás/olvasás Af Lopózás 59%    

Ugrás 59% Rejtőzködés 64%  Pszi használat Mf 

Csendes Penge 
6. tsz. fejvadász 

45 éves, ember, férfi 
rend-halál 

mestergyilkos,  

Berdó végzete 
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Felszerelés: Láthatatlanság köpenye, Rövid kard + lábszár és alkarvédő, 10 adag méreg a városi kígyók mérgéből,1 

adag ellenméreg, lanetta (Vörös selyemből készült kendő, eddigi legerősebb ellenfelétől egy gon-morrától trófea), 

Sodronying (SFÉ:3; MGT: 0). 

Felszerelés: Különleges Pszi diszciplínái: Zavarás, Testsúlyváltoztatás, Tetszhalál. Ez utóbbit szorult helyzetben 

alkalmazza is (10 kör meditáció kell hozzá). Tapasztalati szintje miatt kétszer támad. 

Jellemzés: A Dada, mindenki így hívja. Tai Fen Lin hercegnő 

halálig hűséges és odaadó társalkodónője, tanítója és testőre. Amíg él, 

semmilyen körülmények között nem válik el Tai Fen Lintől. Rendkívül 

művelt, jártas a történelemben, művészetekben és etikettben, több 

hangszeren játszik. A szigorú niarei kultúra az évtizedek alatt 

letörölhetetlen nyomot hagyott rajta, mai napig hajnali edzéssel kezdi a 

napot. A kanzant is sokszor eljárja (személyre szabott formagyakorlat). 

Most van rá ideje, teste és szelleme egységének megőrzése érdekében. 

Dart-nid-kinito irányzat követője.  

Kinézet: 60 év feletti, alacsony, ráncos, idegesítő niarei anyóka. 

Ruháján a víz stilizált ábrázolása látható. 

Jellem: (élet) Neveltetése miatt többnyire csendes, általában csak 

a hercegnővel beszédes. Jóindulatú, de házsártos, semmiben nem látja a 

jót. Semmi sem elég jó neki, mindenben csak rosszat és veszélyt lát Tai 

Fen Lin számára. Ő az egyetlen a hercegnő kíséretében, aki terhességre 

gyanakszik. 

Motiváció: A hercegnő biztonsága és boldogsága mindenekfelett. 

„Az élet nem úgy működik, hogy mindig csak azt kapod tőle, amit 

a szíved kíván.” 

Erő 9  Ép: 7  Fp: 107  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: 56  Alap - 35 57/6 115 - 

Ügyesség 16        Kéz és Láb 2 42 67 134 k3+1 

Egészség 13  Ellenállás A M  chi-harcban 5 50 92 159 k3+8 

Szépség 7  TME 2 6        

Intelligencia 12  Statikus 56 56        

Akaraterő 16  Dinamikus 5 1        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 63 63        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Vakharc Mf Harc helyhez kötve Mf  aszisz 5 

Fegyvertörés (puszta kéz) Mf Földharc Mf  közös 4 

Belharc Mf Történelemismeret Mf    

Sebgyógyítás Mf Etikett Af    

Emberismeret Af Éneklés/zene Af    

Ugrás 106% Esés 99%  Pszi használat Slan 

Felszerelés: Álomtövis tea (javítja az emlékező-képességet, és fellebbenti a fátylat az elfeledett, vagy 

jelentéktelennek gondolt emlékekről is), gyógyital (10 Ép), gyógyital (60 Fp), kötszerek, 2 szellemi frissesség itala. 

Megjegyzések: Szintenként +1 pszi pontot kapnak a Dart-nid-kinito követői. Aranyharangot használ, ha van ideje 

felkészülni a harcra. 

Dada 
8. tsz. harcművész 
64 éves, ember, nő 

élet 
niarei 

Tai Fen Lin nevelője 
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Jellemzés: A Rab egyik vallatója Trin Endall bizalmasa. 

Specialista, varázsló mentálmágiára szakosodva. Azzal az emberfeletti 

feladattal küszködik társával, hogy megtörjenek egy aquirt. Külhoni, Lar-

dorban tanult varázsló. Az alábbi mágiaformákat és mozaikokat képes 

használni: Mentálmágia, Időmágia, Szimpatikus mágia, Egyéb mágikus 

módszerek, Zóna Varázsjel, Mentál bélyeg, Mentál szimbólum.  

Kinézet: Magas, idősebb férfi. Kopaszra borotvált fejű, köpenyes 

alak embermagas varázslóbottal. 

Jellem: (rend) Syburr szellemiségének szolgálata mindenekfelett. 

Halálig hű Trin Endallhoz. Hideg, céltudatos és érzéketlen. 

Motiváció: A rábízott munkát becsülettel elvégezni. 

„Ha valakit meg akarsz nyerni, ne te adj neki, hanem érd el, hogy 

ő adjon neked valamit. Bármilyen apróságot. Azt érzi majd, hogy 

szívességet tett. Ez olyan tudatalatti.” 

Erő 10  Ép: 5  Fp: 42  Harcértékek 

Állóképesség 10        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: 60  Pp: 42  Alap - 10 26/3 90 - 

Ügyesség 13        Ököl 2 20 30 91 k2 

Egészség 12  Ellenállás A M  Hosszúbot 1 14 36 106 k5 

Szépség 10  TME 5 4        

Intelligencia 15  Statikus 42 42        

Akaraterő 14  Dinamikus 1 5        

Asztrál 15  Egyéb - 10        

Érzékelés 13  Teljes 48 61        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Alkímia Mf Kínzás Mf  közös 5 

Rúnamágia Mf Lélektan Mf  elf 5 

Sebgyógyítás Af Ősi nyelv (aquir) Af  shadoni 5 

Élettan Af Szájról olvasás Af  erv 5 

Csomózás Af Kötelékből szabadulás Af  Pszi használat Kyr 

Felszerelés: Varázslóbot (6E-vel csökkenti a zónáján belül azokat a varázslatokat, amibe a varázsló nem egyezett 

bele; a bot a Hatalom szava litániához hasonló varázst tud létrehozni a zónáján belül), Védőköpeny 1 SFÉ, 

Tudatvédő amulett (+10 MME), egy eredeti példány Mossaran Gastalti Pyarroni filozófus, és jeles mentalista, a pszi 

használatáról szóló könyvéből: Conquirastor dex Spirotum, azaz a Szellem hatalmának kiteljesedése. 

Megjegyzés: A sátorban sötét van, így a JK-k nem feltétlenül látják őt rendesen. Támadás esetén első dolga, hogy 

vészjelzés pszi-üzenetet küld Trin Endall-nak (3 kör), majd ezután mentálmágiával próbálja leszerelni a támadókat. 

A sátorban Abszolút-látást használ, így tökéletesen lát a sötétben, és azonnal észreveszi, ha valaki belép, akármelyik 

oldalról is történjen a behatolás. Ha bárki belép, akit nem ismer fel, azonnal támadásként kezeli. 

Mentálmágia esetében az alap Mp-ért kétszeres erősségű vagy kétszeres időtartamú varázslatot tud létrehozni. A 

további erősítés már normál rend szerint történik. Szimpatikus mágiát 2/3 mennyiségű Mp-ért alkalmazhat. 

Jellemzés: A Rab egyik vallatója, Trin Endall bizalmasa. 

Helybeli Kyel-pap. Azzal az emberfeletti feladattal küszködik társával, 

hogy megtörjenek egy aquirt. Magas intelligenciájú pap. Ítéletei mindig 

nagyon pontosak és részletesek.  

Zillon Ervian 
6. tsz. varázsló 

52 éves, ember, férfi 
rend 

lar-dori mentalista 

a Rab egyik vallatója 

Arilius Wellington 
7. tsz. Kyel-pap 

66 éves, ember, férfi 
rend 

az igazság szolgája 

a Rab egyik vallatója 
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Kinézet: A szürke csuhát viselő, ősz hajú idős ember, egyik 

kezével a tenyerére tekert láncon a szent szimbólumát markolássza. 

Nyakában egy fekete kendő fémselyemből. Kék szeme acélos, tekintete 

csontig hatoló. (Szeme a sátorban csukva van az abszolút-látás használata 

miatt.) Nagyon arányos testfelépítésű ember. Az arca is majdnem teljesen 

szimmetrikus. 

Jellem: (rend) Syburr népének szolgálata mindenekfelett. 

Maximálisan szimpatizál Trin Endallal. Komor, büszke ember, aki 

sohasem nyitja ok nélkül szóra a száját. 

Motiváció: Az igazság kiderítése. 

„Aki az igazság mellett áll ki, azt sosem győzhetik le.” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 69  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 10  Mp: 57  Pp: 34  Alap - 15 45/0 99 - 

Ügyesség 10        Ököl 2 25 49 100 k2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Egykezes buz. 1 17 52 113 k6+1 

Szépség 16  TME 6 4  Csatacsillag 1/2 19 58 110 2k6+4 

Intelligencia 18  Statikus 34 34  Közepes pajzs 1 15 45 +35 k6 

Akaraterő 14  Dinamikus 11 -        

Asztrál 16  Egyéb 10 -        

Érzékelés 14  Teljes 61 38        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Lefegyverzés Mf Történelemismeret Mf  közös 5 

Pajzshasználat Mf Lélektan Mf  shadoni 5 

Nehézvértviselet Mf Élettan Mf  kráni 3 

Sebgyógyítás Mf Helyismeret (Syburr) Mf  elf 1 

Mágiaismeret (b.mesteri) Af Ősi nyelv (aquir) Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Abbitacél láncon szent szimbóluma: arany-ezüst ikerkör a két karika metszetében egy stilizált 

emberalak. Fekete kendő fémselyemből. (Hajszálvékonyra nyújtott lunírból szőtt anyag). Tudatvédő amulett (+10 

MME). Sodronying (SFÉ:3; MGT: -1). 

Megjegyzés: A sátorban sötét van, így a JK-k nem feltétlenül látják őt rendesen. Abszolút-látást használ, így 

tökéletesen lát a sötétben, és azonnal észreveszi, ha valaki belép, akármelyik oldalról is történjen a behatolás. Ha 

bárki belép, akit nem ismer fel, azonnal támadásként kezeli. Ekkor Kizökkent Időt varázsol a mentalistára. (Kyel 

speciális varázslata, 3 szegmens, egyenlő 1 környi Belső Idővel.) 

Jellemzés: Az egzotikus állatokat, vadakat megszerző kalandozó-

csapat vezetője, mely Trin Endall megrendelésére szállítja a sárkánygyík 

tetemét Syburr városába. 

Kinézet: Vörös hajú aszisz. Vállig érő hosszú haja van, ami a 

szemébe lóg, illetve körszakállt visel. Bordó selyeminget hord, felette 

vaskos bőrruhát. Jobb karján könyökéig nyúló, vörös sólyomtetoválás 

látható. Nyakában bőr láncon egy tigris karmot hord. Szemeit mindig 

összehúzza, mintha gondolkodna valamin. Kedvenc gesztusa, hogy vállba 

veregeti társait, vagy akit kedvel. Mondani sem kell, hogy vörös köpenyt 

hord, amit ha kifordít, egy 30E-s félelem szimbólummal találja szembe 

magát az, ki ránéz. 

Vörös Hapzuch 
7. tsz. Arel-pap 

35 éves, ember, férfi 
káosz 
aszisz 

kalandozó bandavezér 
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Jellem: (káosz) Igazi kalandozó. Olykor elkapja a hév, ilyenkor 

jobb nem az útjába kerülni. Bosszú esetén vérszomjas dühroham lesz úrrá 

rajta. Sokszor inkább a szívére hallgat, mint az eszére. Kifejezetten jó 

kedélyű ember. Gyorsan változtat véleményt, vagy vált oldalt, ha az 

számára hasznos irányba tereli az életét. Undorodik a kígyóktól és a 

goblinoktól. 

Motiváció: Pénzzel nem lehet boldogságot venni, viszont a pénz 

hiánya nyomorúságot okoz. Visszavinni a szivárványgyémántot Alidarba 

(egy toroni boszorkánymestertől szerezte meg). 

„Akartam egy elszánt csapatot, amely nem ismer lehetetlent, és 

egy emberként követ engem. Sikerült.” 

Erő 13  Ép: 10  Fp: 69  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 11  Mp: 51  Pp: 32  Alap - 33 77/29 107 - 

Ügyesség 18        Hosszúkard 1 44 101 133 k10 

Egészség 14  Ellenállás A M  Szablya 1 40 92 124 k6+2 

Szépség 16  TME 6 4  Hosszú íj 2 42 45 110 k6+1 

Intelligencia 14  Statikus 32 32  célzás (2kör)   +20   

Akaraterő 14  Dinamikus - -        

Asztrál 16  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 38 36        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Erkölcs Mf  közös 5 

Fegyverhasználat (h.íj) Mf Lovaglás Mf  aszisz 5 

Erdőjárás Mf Vadászat/halászat Mf    

Célzás Af Csapdaállítás Af  Pszi használat Mf 

Felszerelés: A fegyverek, amikhez ért. 40 nyílvessző. Köpeny, belülre varrt félelem szimbólummal, hogy tőle féljen, 

aki látja (30 E). Hatalom Amulettje (22 Mp). Kicsi, fából faragott szobor, az ordani Arel ligetben található 

Delfinlovas szobor pontos mása. Egy szürke kavics ("kifakult" szivárványgyémánt). Abbitacél sodronying (SFÉ: 4; 

MGT: 0). 

Jellemzés: Vörös Hapzuch jobb keze. Dzsad gladiátor. 

Kinézet: Magas, egy fejjel magasodik az átlag dzsad fölé, izmos, 

középkorú, dzsad férfi, himlőhelyes arccal. Fekete theubot visel, derekán 

handzsár – széles, díszes bőrövvel –, fején zöld kendőből csavart emámét 

hord. Mindkét alkarján sárkánygyík tetoválás. 

Jellem: (rend-halál) Beképzelt, elszánt harcos. Nála nincs jobb, és 

pont – ezt így gondolja, és így is viselkedik. Vörös Hapzuch mindig kikéri 

a véleményét, ha szörnyvadászat az elvégzendő munka, és csak azután 

vállalja el a küldetést vagy mond nemet. Erre Alihmed nagyon büszke. 

Egyedül a mérgezéstől tart. A városban lévő kígyók miatt kicsit rossz a 

kedve. Eléggé morcos hangulatban van. 

Motiváció: Hírnév, Dicsőség, Vagyon. 

„Nyugodtan hívjatok csak Bajnoknak!” 
  

Alihmed Zidn Arrih 
el Imaj Annejkum 

6. tsz. bahrada 
35 éves, ember, férfi 

rend-halál 
dzsad 

kalandozó gladiátor 
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Erő 16  Ép: 14  Fp: 80  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: 21  Alap - 33 62/3 105 - 

Ügyesség 13        Ököl 2 43 66 106 k6+2 

Egészség 16  Ellenállás A M  Handzsár 2 44 86 130 k6+5 

Szépség 11  TME 2 3  Lándzsa 2 37 74 117 k10 

Intelligencia 12  Statikus 21 21  Közepes pajzs 1 33 62 +35 k6 

Akaraterő 13  Dinamikus 4 5        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 27 29        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhaszálat (handzsár) Mf Belharc Mf  közös 4 

Ökölharc Mf Pajzshasználat Mf  dzsad 5 

Lefegyverzés Af Állatismeret Af    

Fegyvertörés  Ugrás 23%  Pszi használat Af 

Felszerelés: Zsákmányolt dzsenn szablya (még nem ért hozzá), 25 arany, 5 ÉP gyógyital, abbitacél sodronying (SFÉ: 

4; MGT: 0). 

Megjegyzések: Egy az egy elleni küzdelem pluszai humanoidok ellen nem járnak neki, helyette az általa ismert 

fenevadakra: Ké:+3,Té:+10,Vé:+5. Népesebb nézősereg esetén még: Ké:+5,Té:+5,Vé:+5. 

Jellemzés: Vörös Hapzuch „bal” keze. Aszisz boszorkánymester. 

Ha teheti, nem harcol, mágiájával csapattársait erősíti, és ellenfeleit 

gyengíti. Társai fegyvereire gyengébb mérgeket rakhat.  

Kinézet: Középmagas, idősödő férfi. Halántékánál kétoldalt 

erősen kopaszodik. Fekete szakállas aszisz, érdekes módon még csak 

bajsza őszül. Kék selyem ruhát hord. Széles barna övvel fogja össze. 

Szemei tiadlani felmenőkre utalnak.  

Jellem: (halál) Szeret sütögetni, csak nem tud – főleg rovarokat, 

puhatestűeket készít saját fogyasztásra. Társai egyedül a gesztenyét 

fogadják el tőle. Alapvetően gyáva ember, ha társai elhullanak 

menekülőre fogja. A banda többi tagjára, mint testőreire tekint, igaz, ezt 

előttük nem hangoztatja. 

Erő 11  Ép: 6  Fp: 55  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 42  Pp: 29  Alap - 24 40/20 102 - 

Ügyesség 16        Szablya 1 36 65 129 k6+2 

Egészség 13  Ellenállás A M  Kahrei nyílp. 3 33 33 30 k3 

Szépség 10  TME 7 8  Béltépő 2 34 48 104 k6+2 

Intelligencia 14  Statikus 29 29       

Akaraterő 18  Dinamikus - -        

Asztrál 17  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 36 37        

  

Zyrion 
6. tsz. bosz.mester 

57 éves, ember, férfi 
halál 
aszisz 

kalandozó vajákos 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyerhasználat (szablya) Mf Herbalizmus Mf  közös 4 

Méregkeverés/semlegesítés Mf Fegyverdobás (béltépő) Af  aszisz 5 

Mellébeszélés Af Időjóslás Af  toroni 5 

Alkímia Af Úszás Af  gorviki 4 

Lopózás 66% Rejtőzködés 66%  Pszi használat Mf 

Felszerelés: 20 adag altató méreg, 10 adag toroni pokol, Rémület botja – 20E-s mentális támadás [ETK 392.o.], egy 

zacskó szelíd gesztenye, 3 adag királyvíz (erős sav, 1 pohár azaz adag 3k10 Sp-t okoz). 

Megjegyzés: Saját fegyvereit is mérgezi. 

Motiváció: Mindenkinek pusztulnia kell, érdekes módon egy 

kivétel van, és az ő. 

„A jövő bizonytalan, s a vég mindig közel!” 

Jellemzés: Vörös Hapzuch bandájának egyik oszlopos tagja. 

Gyakorta bajvívónak adja ki magát. 

Kinézet: Yankarból származó fiatalember. Magas, nyúlánk 

testalkatú, hosszú lábakkal és szálkás izomzattal. Igazi egyéniség, hamar 

magára vonja az emberek tekintetét. Semmilyen tetoválás nincs rajta, 

irtózik tőlük. Mindig frissen borotvált, ápolt és jóképű, emiatt pár évet le 

is tagadhat. Gyakran használja a Szépségvarázst (Szépség 20), illetve 

Színvarázsnak köszönhetően haja minden héten más színben pompázik. 

Nagyon büszke arra, hogy az enoszukei Mandótól – a divat és elegancia 

mesterétől – tanult öltözködni.  

Jellem: (káosz-élet). Nagyon laza személyiség. Kitartó, mindent 

alárendel a pénznek.és ehhez kellően rugalmas és szorgalmas. Állandó 

készenlétben áll, hogy lecsapjon egy gazdag nőre. Rendszeresen edz, és 

egészségesen él, mert ez szükséges a bőre kiváló állapotának 

megtartásához, és persze az állóképessége fejlesztéséhez. Olykor azonban 

elszabadul, és havonta egyszer kiengedi a manasét. 

Motiváció: Imádja a pénzt és a nőket, de a legjobban a pénzes 

nőket. 

„A siker záloga a megfelelő mennyiségű pénz és én.” 

Erő 14  Ép: 8  Fp: 65  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: 42  Pp: 28  Alap - 23 45/30 103 - 

Ügyesség 14        Ököl 2 33 49 104 k2 

Egészség 13  Ellenállás A M  Szablya 1 30 60 120 k6+2 

Szépség 16  TME 4 2  Könnyű nyílp. 1 25 40 50 k6+1 

Intelligencia 17  Statikus 28 28  Dobótőr 2 33 66 105 k6 

Akaraterő 12  Dinamikus 4 4  Tőrkard 2 32 57 117 k6+2 

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 36 34        

  

Errian Diaslen, 
az Ikon 

6. tsz. bárd 
28 éves, ember, férfi 

káosz-élet 
yankari 

kalandozó szélhámos 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverdobás (dobótőr) Mf Mellébeszélés Mf  közös 5 

Legendaismeret Mf Éneklés/zenélés Mf  aszisz 5 

Értékbecslés Mf Hamiskártya Mf  shadoni 5 

Mágiaismeret (Tűzvarázsló) Af Színészet Af  ilanori 5 

Kocsmai verekedés Af Mászás 60%  erv 5 

Ugrás 70% Lopózás 50%  toroni 5 

Rejtőzködés 50% Csapdafelfedezés 50%  Pszi használat Mf 

Felszerelés: Mélytarisznya, tekercstartó, ezüsthárs lunírötvözetű samballa, bőrvért (SFÉ: 1; MGT: 0). 

Jellemzés: Rion egy igazi veterán. A gianagi 12 szolgálati év után 

sok kalandozó csapatban megfordult az elmúlt 36 év alatt. Jelenleg Vörös 

Hapczuch csapatát erősíti. Kalandozóként most volt az utolsó küldetése. 

Felhagy a vándor életmóddal, és letelepszik Syburrban. A városőrségnél 

egy kapitányhelyettesi pozíció éppen üres, de igazi felhajtó sincs a 

városban. Az ő kapcsolataival akár ennek is állhat. Társai tudják, hogy 

marad, sima lesz az elválásuk, nem haragszanak rá. (Természetesen lehet, 

hogy a játékosok tesznek pontot kalandozásai végére.) 

Kinézet: Magas, kék szemű, idős gianagi férfi. Ősz szakáll 

keretezi arcát, sisakját csak a városban veszi le. A falakon kívül csak 

akkor, ha nyugovóra tér. Zöld ruhát hord. Mindkét kezén arany karkötő. 

Hátán barna medvebunda, köpenyként viselve. Mindig büszkén néz előre, 

kicsit fenn hordja az orrát.  

Jellem: (rend-halál) Nem egy vezéregyéniség. Ha egyértelmű 

utasítást kap, azt jól végrehajtja. Igazi csapatjátékos. Pénzzel könnyen 

befolyásolható ember, de mindenkori társait még pénzért se árulja el. A 

kalandozás megrontotta kissé: a rendteremtéshez szokott katonából 

könnyen ölő kalandozóvá vált az évtizedek alatt. 

Motiváció: Hogy megkapja a neki járó fizetséget az elvégzett 

munkáért, garasra pontosan. Szereti a borravalót. Vágyik a nyugodt életre 

Syburrban: a szolgálat után a katonákkal jókat falatozni és pálinkázni az 

ivókban. 

„Veszélyes időket élünk. A jól fizetett zsoldos manapság aranyat 

ér!” 

Erő 16  Ép: 13  Fp: 73  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: 21  Alap - 20 64/3 110 - 

Ügyesség 13        Ököl 2 30 68 111 k6+2 

Egészség 16  Ellenállás A M  Alabárd 1 26 88 135 2k6+6 

Szépség 11  TME 2 3  Hosszúkard 2 31 88 136 k10 

Intelligencia 12  Statikus 21 21       

Akaraterő 13  Dinamikus 11 10        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 34 34        

  

Rion, 
a Veterán 
6. tsz. harcos 

66 éves, ember, férfi 
rend-halál 

kalandozó fegyvermester 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (alabárd) Mf Nehézvértviselet Mf  közös 4 

Fegyverhasználat (h.kard) Mf Lefegyverzés Mf  erv 5 

Kínokozás Af Hadvezetés Af  törpe(vanír) 5 

Erdőjárás Af Ugrás 20%  gorviki 1 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Hermiun Galsadris könyve, melynek lapjait gyújtósnak használja. (Ebben a műben nevezik tévesen a 

gianagi alabárdosokat lándzsásoknak.) Abbitacél félvért (SFÉ: 6; MGT: -4), 66 arany, 2 üveg ingur pálinka. 

További NJK-k és Bestiák 

Hercegnő kísérete 4. tsz. kardművészek  niarei testőrök   336. old. 

Városőrök és katonák 2./3. tsz. harcosok  a helyi fegyveresek  336. old. 

Zsémbesek klántagok 1. tsz. tolvajok   a helyi tolvajklán tagjai  337. old. 

Mosolygó kígyó Bestiárium (2. kiad.) 21. old. a városi kígyók   337. old. 

Kő gólem  Bestiárium (2. kiad.) 107. old. a csatorna őrei   338. old. 

Szerepük: Niarei társaság: 6 szolgából, 2 társalkodónőből, és 8 

kardművész testőrből áll. Ők az utóbbiak. Tradicionális képzésben 

részesültek, életükben most először hagyták el Niare zárt birodalmát. Nem 

beszélnek a niarein kívül más nyelvet. A Syburrig tartó út rajtaütései 

során a kíséret nem niarei tagjai – pyarroni lovagok, egyéb kísérők – és 

tolmácsai meghaltak, életüket adták a hercegnőért. 

Erő 12  Ép: 7  Fp: 67  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: -  Pp: 23  Alap - 25 40/6 95 - 

Ügyesség 16        Slan kard 1 38 70 117 k10+2 

Egészség 13  Ellenállás A M  chi-harcban 2 42 85 132 k10+5 

Szépség 11  TME 3 5        

Intelligencia 12  Statikus 23 23       

Akaraterő 15  Dinamikus - -  Felszerelés: Tradicionális kardművész vért (SFÉ:4; MGT:-1). 

Asztrál 13  Egyéb - -  Megjegyzés: Fegyverhasználat Slan-kard Mf, Vakharc Mf, 

Fegyvertörés (Slan-karddal) Mf, Slan pszi. Érzékelés 15  Teljes 26 28  

Szerepük: Syburr városában jónak mondható a közbiztonság. 

Ennek garanciája az erős városőrség, melyben kiválóan képzett, az 

embereket és a várost jól ismerő katonák szolgálnak. A városőröket a 

becsületes, fegyelmezett, és harcias jelzőkkel lehet illetni. Mindemellett 

fontos számukra a bajtársiasság, a közösség, és annak védelme. Ezért 

egyáltalán nem meglepő, hogy a katonák után a városőröké is egy 

tisztelettel és elismeréssel járó munka. 

A városőrség jól szervezett, és létszám alapján is képes rendet 

tartani a városban. Békeidőben kettesével járőröznek a külső és belső 

városban is. 

Városőrök és 
katonák 

2./3. tsz. harcosok 
ember, férfi 

rend 
 

Hercegnő kísérete 
4. tsz. kardművészek 

ember, férfi/nő 
rend 

niarei testőrök 
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Erő 13  Ép: 13  Fp: 33  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 19 40/3 91 - 

Ügyesség 13        Tőr 2 29 48 63 k6 

Egészség 13  Ellenállás A M  Hosszúkard 1 25 54 107 k10 

Szépség 11  TME 2 2  Lándzsa 1 23 52 103 k10 

Intelligencia 12  Statikus - -  Bikacsök 1 28 50 106 k3 

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Kis pajzs 1 20 40 +20 k6 

Asztrál 12  Egyéb - -   

Felszerelés: Fegyverzet, bőrvért (SFÉ:1; MGT:0). Érzékelés 13  Teljes 2 2  

Módosítók (3. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +3 Ké, +5 Té, +4 Vé. 

Szerepük: Syburr városának csendben működő tolvaj klánja, 

mely csupán egy évtizede kezdte meg működését. Az elmúlt tíz esztendő 

alatt nem lettek nagy befolyású klán. Bár viszonylag könnyen megvetették 

a lábukat, de egyelőre nem sikerült komolyabb befolyásra szert tenniük. 

Szűkös erőforrásaik vannak, úgy arany, mint ember tekintetében. Klánjuk 

minden besúgót beleszámítva sem éri el a 60 főt. Főként apróbb lopások, 

rablások, csalások írhatók a számlájukra. A városőrséggel nem húznak 

ujjat, ahogy a veszélyesebbnek kinéző idegenekkel sem (persze ettől még 

lopni megpróbálhatnak tőlük). 

Erő 12  Ép: 6  Fp: 18  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 21 29/8 84 - 

Ügyesség 13        Rövidkard* 1 30 41 98 k6+1 

Egészség 12  Ellenállás A M  Sarlókés 2 31 37 88 k6 

Szépség 10  TME 0 1        

Intelligencia 10  Statikus - -  Felszerelés: k100 réz, álkulcsok, reszelő, városi kígyó. 

Akaraterő 11  Dinamikus - -  Megjegyzés: Harc közben piszkos trükkök, közelkerülés, 

belharc. *A klánból öt fő Mf-on képzett a rövid kard 

használatában (+5 Ké, +10 Té, +10 Vé). 
Asztrál 9  Egyéb - -  

Érzékelés 13  Teljes - -  

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: változó 

Termet: K 

Sebesség: 18 (SZ), 8 (V) 

Támadó érték: 30 

Védő érték: 50 

Kezdeményező érték: 35 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k2 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 3 

Fájdalomtűrés-pontok: 6 

  

Zsémbesek 
klántagok 
1. tsz. tolvajok 
ember, férfi 

káosz 

a helyi tolvajklán tagjai 

Mosolygó kígyó 
Bestiárium II. 

21. old. 
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Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 3 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: Este és éjszaka aktív. Nem agresszív, csak akkor támad, 

ha megijesztik, vagy védekezésre kényszerítik. A Zsémbesek farmján való 

túltenyésztés miatt mérge jelentősen legyengült a vadon élő rokonaihoz 

képest. 0,6-0,7 láb hosszú, középszürke alapon világoskék, világoszöld 

keresztsávokat visel. Nevét rendkívül bájos mosolyáról kapta – széle szája 

felfelé görbül –, amit nem tanácsos közelebbről megszemlélni. Sebessége 

gyors, legalább 14-es gyorsaság kell ahhoz, hogy utolérjenek és 

elkapjanak egyet. Mérge: 1. szintű bénaság / halál. Hatóidő: k6 x 10 perc, 

ám a halál csak napokig tartó szenvedés után áll be. Ellenméreg 

kikeverésének feltételei: Méregkeverés/Semlegesítés Af képzettség, 

méregkeverő labor, alapanyagok és a kígyóméreg. Mindezek birtokában 

K3 óra alatt kikeverhető. Alapanyagok nem találhatóak meg a környéken, 

piaci beszerzési áruk 5 arany. 

Előfordulás: nagyon ritka 

Megjelenők száma: változó 

Termet: E 

Sebesség: 75 (SZ) 

Támadó érték: 75 

Védő érték: 90 

Kezdeményező érték: 35 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10 

Támadás/kör: 2 

Életerő-pontok: 12 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: átlagos 

Max. Mp.: 50 

Jellem: - 

Leírás: Kiváló felderítők, sötétben is azonnal meglátják az élőket. 

Nincs kiemelkedő harcértékük, ám a Bestiáriumban leírtakon túl képesek 

50 Mp-ból Boszorkánymesteri mágiát használni – ami vizes környezetben 

rendkívül hatásos. Kizárólag túlütéssel sebezhetőek. Éles és hegyes 

fegyverek sebzését felezik, és a tűz ellen immunisak. 

  

Kő gólem 
Bestiárium II. 

107. old. 
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Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez mindig észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült. 

Délnyugat-Ynev 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 
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Syburr 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Belsőváros 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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Kígyófarm 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 

 
 

 

Mellékletek 

 

 

 

Kiadandó anyagok – Berdó félbehagyott levele  
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E EGY IGAZI HŐS
1-4. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK

HELYSZÍN: Dwyll Unió, Sur tartomány, Nurween városa 

IDŐPONT: P. sz. 3692. Krad harmadik (Felemelkedők) hava 

gyűjteményben szereplő kalandmodulok korelnöke, 

amely a 2013-as Nyári Táborunk alkalmával került 

lemesélésre. Azóta is sokat felemlegetett történet. 

Stílusában laza, könnyed szerepjáték, helyenként mesterkélt, „csak hogy 

ne legyen olyan könnyű a JK-k élete” fordulatokkal. A mindenkori 

Mesélőknek fontos ügyelni arra, hogy a játékosok izgalmas fejleménynek, 

esetleg poénnak, de semmiképpen se öncélú keresztbetevésnek éljék meg 

a „sorozatosan” bekövetkező váratlan fordulatokat! A karateralkotás során 

minden játékos két karaktert készít el. Az egyik a saját, hagyományos 

felhasználású JK-ja, a másik pedig egy NJK, amely attól függetlenül, 

hogy ő alkotta meg, minden tekintetben úgy kezelendő, mint bármely 

más, a karakterek oldalán „harcoló” NJK.  

Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények 

mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő 

karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:  

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2013.pdf 

A 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2013.pdf
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Hangulatkeltő novella 

Rounn Loandar feljegyzései a szemtanúk visszaemlékezéseiről 

(részletek az Egy igazi hős, avagy dahassiri Hayrro élete c. műből) 

Rivgad da Vaar, unióbeli száznagy 

“Dahassir ostrománál, ami szerintem megalapozta a legendáját, 

én is ott voltam. Saját szememmel láttam, hogy mire is képes. A toroniak 
visszaszorítottak bennünket a déli körbástyára vezető gyilokjárókról. A 

bástya és annak védői elvesztek. Ekkor pillantottam meg Hayrro-t, amint 
a szemközti gyilokjáró addig hátráló védőinek élére állt. Abban a csodás 

páncélban is úgy mozgott, mint egy tiadlani kardművész. Úgy vágta 
keresztül magát a vihargárdisták legjobbjain, mintha csak kolduló 

utcakölykök lennének. A többiek nem is tudták azonnal követni. Mire felért 
a körbástyára, már csak fél tucat védő volt talpon, a mellvéden pedig 

felmászott a toroniak zászlóvivője, a vihargárdisták parancsnoka. Hayrro 

a bástyáról minden gondolkodás nélkül rávetette magát, és zászlóvivővel 
együtt az ostromlétrát is magával rántotta. Ezt látva a védőket olyan 

lelkület, olyan harci kedv szállta meg, hogy ellentámadásba mentek át, és 
még napnyugta előtt, úgy fertály órán belül visszafoglalták a déli 

körbástyát. Másnap reggelre az ostromlók elvonultak a vár alól, de ami 
még inkább hihetetlen, hogy Hayrro hajnalban ott állt a kapuk előtt. 

Túlélte a zuhanást, és életben maradt a falon kívül is az ostromlók közt. 
Mindenki őt ünnepelte aznap!” 

Roon de Soregris, erigowi őrgróf 

“Gyermekkorom óta nem láttam őt, és mély bánatomra egy-egy 
emlékképnél több nem is maradt meg bennem róla. Azt tudom, hogy apám 

a halála napjáig tisztelettel és megbecsüléssel gondolt rá, pedig 

elmondása szerint a határ rossz oldalán látta meg a napvilágot.” 

Grett Kuvdaal, favágó 

“Kétszer láttam csak életemben, de sosem beszélhettem vele. 

Történt egyszer, hogy a tanyánkon rajta ütöttek a Láncbarátok haramiái, 
és magukkal vitték a fiamat Grunnt, aki olyan hét éves forma lehetett. Én 

de Soregris jobbágya voltam akkor. Két nap alatt értem a várába, hogy 
előadjam a panaszomat. Kemény és őszinte szívű ember volt az öreg gróf. 

Úgy tartotta, késő már utánuk indulni, főleg a határon túlra, fájdalom egy 
apának, de le kell mondanom a kölyökről. Akkor állt fel az asztaltól 

Hayrro, hogy majd ő utánuk megy. Őszintén mondom, én nem hittem neki, 
de mit tehettem volna. Aztán épp csak fordultak egy kört a holdak az égen, 

egy szeles éjszakán valaki megzörgeti a kalyibám ajtaját. Hát Grunn volt 

az, mögötte meg a lovag. De biza’ az meg se várta, hogy megköszönjem 
neki. Szó nélkül odébbállt egy perc alatt. Csak a tekintetét nem felejtem el 

soha, mintha szomorúságot láttam volna a szemeiben, ahogy minket nézett 
a fiammal!” 
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Lyohne Hollhye, Ellana papnője 

“Ha tudtam volna, hogy róla fogsz kérdezni, nem mentem volna 

bele az alkuba. Közel egy évtizeddel ezelőtt találkoztam vele a világ 
legnagyobb szemétdombján, Erionban. Hayrro gyakori vendége volt 

rendházunknak, közösen mutattunk be áldozatot az istennőnek. Akkoriban 
kalandozókkal járta be Ynev szinte minden szegletét, mégis időről időre 

visszatért Erionba, a szentélyünkbe, és persze hozzám. Egy Ellana-papnő 
esetében ritkán történik meg az ilyesmi, de úgy hittem ő az a férfi, aki 

mellett le tudnám élni az életem. Olyan belső erő, olyan határozottság, 
annyi érzelem és gyengédség volt benne, hogy szerintem akármelyik nőt 

megkaphatta volna, ám ő mégis velem múlatta idejét. Azt hittem eljött az 
idő, hogy kezembe vegyem kettőnk sorsának fonalát, és elkészítettem a 

Szerelem amulettjét. Biztosan tudod, egy papnő esetében ez annak a 
bizonyítéka, hogy meglelte azt a férfit, aki mellett le szeretné élni az életét. 

Szerintem ő is tudta ezt, mert amikor megmutattam neki az amulettet, 
egyszerre véget ért a varázs. Rögtön láttam, hibát követtem el. Az addig 

magabiztos férfi tekintetéből szomorúság és zavar áradt. Pár kósza szót 
mormolt, inkább magának, semmint nekem arról, hogy őt mindez 

mennyire váratlanul érte, és hogy időre van szüksége. Amikor az ajtót 

behúzta maga mögött, tudtam, hogy soha többé nem látom majd. Ma már 
azt is tudom, mohóságommal a szívnek olyan sebeit téphettem fel benne, 

melyek örök magányra kárhoztatják őt.” 

Annia Filtion, masgari kocsmárosné 

“Egyszer Kyel teljes nagyhavát töltötte Masgarban, és persze a 

fogadómban, a Rézlakatban. Igen tehetős nemesúr, aki rövid idő alatt 
komoly tiszteletet vívott ki a helyi kocsmatöltelékek és önhitt párbajhősök 

közt. Nagyon érzékeny volt arra, hogy megadja mindenki a neki járó 
tiszteletet. Ebben nem ismert tréfát, és jó pár koponyát be kellett törnie, 

hogy ezt mindenkivel megértesse. Mondjuk amennyire ellenszenves volt 

ezeknek az ‘uraknak’, annyira lenyűgözte Masgar hölgyeit. Nem árulok el 
nagy titkot, hogy számtalan közrendű és nemes hölgy omlott a karjába. 

Közülük nem egy titkon, férje vagy apja háta mögött. Volt abban a 
férfiban valami olyan kisugárzás, amit egy nő sem tudott nem észrevenni. 

Bizony, még engem is az ujja köré csavart. Végül aztán nem maradhatott 
mindez titokban, ezért is állhatott odébb oly váratlanul.” 

Garada Orguff, tábori borbély 

“Da Ranga hadában voltam tábori borbély. Egy napos reggelen 
lépett be a Davalon melletti táborunkban felállított sátramba, hogy 

kurtíttasson az üstökén. Az ilyen hősök, míg az ember távolról látja őket, 
sokkal… magasztosabbaknak tűnnek. Nem azt mondom, hisz ő valóban jól 

megtermett, jókötésű férfiú, de sok hasonlóval futottam már össze. 

Mondjuk korához képest igen jól tartotta magát, mert nekem ehhez jó 
szemem van! Titkot árulok el, mert ezt akárki nem veheti észre, de a haja 

már erősen őszül, csak valami kesernyés szagú olajjal keni, hogy fekete 
maradjon. Szóval egy picit hiú ember, de ebben nincs semmi kivetnivaló, 

egy ilyen nagy hősnél ez szót sem érdemel!” 
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Airun Al Marem, dartonita egyházfő 

“Én még nem találkoztam vele. Alyr – aki állítólag jóban van vele 

– állítja, hogy hithű dartonia, és magáénak vallja az északi eszméket. Az, 
hogy csatlakozzon a szentháromsághoz viszont szóba sem került. Főleg 

mióta Alexel úgy összerúgták a port! Na persze őt sem kell félteni, 
egyszerűen vannak egyesek, akik az égiek rendelése szerint nem jönnek ki 

egymással.” 

Larhot Kaey, ilanori lovas tiszt 

“Az kétségtelen, hogy lovagi fegyverzetét páratlanul forgatja, és a 

lovat is úgy üli meg, mintha köztünk született volna. Ám a lovagi etikett, a 
lovagi lelkület nagyon távol áll tőle. Mikor Daumban, egy ivóban(!) 

láttam, olyan latrok közt, és olyan módon múlatta az idejét…! Szóval az 

olyan fickókat békeidőben sorra akasztgatjuk a fákra. Dahassir hőse meg 
becsületes katonák helyett semmirekellőkkel duhajkodik, és könnyűvérű 

fehércselédeket ölelget!” 
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Koncepció 

történet főszereplője (NJK) a IX. Vörös Hadúr jó barátja, 

weilyr Hayrro en-Treihyss, vagy ahogy a köznép ismeri és 

nevezi: Hayrro. Egy legendás hős, egy Darton hitű 

kóborlovag. Laza (erkölcsű), jófej, epikus figura, fura humorérzékkel. A 

játékosok ennek a hősnek a kompániáját alkotják: követők, szolgák, 

segítők, apródok, krónikások, fegyverhordozók, kéjnők, felcserek, 

tanácsadók stb.  

A helyszín a Dwyll Unió egy stratégiai fontosságú városa, melyet 

a toroniak ostromol(ná)nak. A város ostromzár alatt áll, onnan senki se ki, 

se be! A csapás megindítását már csak egy dolog késlelteti: maga Hayrro. 

Ugyanis Hayrro egy önkéntes száműzetésben élő toroni, ráadásul egy 

nagy múltú toroni lovagrend tagja. Tán csak a véletlen hozta így, de az 

ostromló csapatok parancsnokának egykori rendtársa. A rend regulája 

szerint Hayrro kihívással egybekötött, nyilvánosan kihirdetett esküt tett, 

hogy addig senki fiának nem eshet bántódása a városfalon belül, amíg őt 

egy tisztességes viadalban a toroniak soros bajnoka le nem győzi. A 

modul kezdetén már hét napja tart ez a „torna”, és eddig mind az öt 

kihívóját legyőzte.  

A modul során az „unatkozó” Hayrro utasítására a játékosoknak 

majd egy szerelmi légyottot kell először leszervezniük, amely persze nem 

a tervek szerint fog lezajlani, hiszen Hayrrot a bővérű mátka minden 

értelemben a mennyekbe repíti! Tehát az öreg lovag megfáradt szíve 

visszavonhatatlanul felmondja a szolgálatot. Ettől a ponttól kezdve 

lesznek igazán gondban a karakterek, hisz ha a hős halála kiderül, akkor a 

toroniak pillanatok alatt lemészárolják a védtelen város lakóit, és velük 

együtt a játékos karaktereket is. A helyi hadak más harctéren, Davalon 

mellett vannak. Az ostromgyűrűből kiszökni lehetetlen, ráadásul az idő 

előrehaladtával sorra jönnek majd azok a történések, amelyek egyre több 

megoldandó problémát jelentenek a karaktereknek. 

A karakterek célja egyértelmű, kitartani mindenáron! Remélve, 

hátha időben megjön a felmentő sereg! 

A karateralkotás során minden játékos két karaktert készít el. Az 

egyik a saját, hagyományos felhasználású JK-ja, a másik pedig egy NJK, 

amely attól függetlenül, hogy ő alkotta meg, minden tekintetben úgy 

kezelendő, mint bármely más, a karakterek oldalán „harcoló” NJK. 

Amennyiben a csapat életére komoly hatással lévő szituációba keveredik 

egy ilyen NJK, akkor a KM annak megalkotójának véleményét is kikérheti 

az NJK várható cselekedeteiről, esetleg egy jól körülhatárolt jelenet 

erejéig át is adhatja neki ezen NJK irányítását. Azt viszont mindenképpen 

el kell kerülni, hogy a játékos azt higgye, hogy teljes mértékben ő 

rendelkezik ezzel a szövetséges NJK-val. Mindezt már a modul elején 

érdemes tisztázni, és javallott következetesen ragaszkodni hozzá! 

Háttér 

redetileg weilyr Hayrro en-Treihyss néven látta meg a 

napvilágot. Dahassir-i Hayrro, észak népei ezen a néven 

ismerik a hőst. A lovagi levelét az erigowi Soregris 

őrgrófja állította ki. Az elmúlt évtizedekben kalandozóként bejárta Ynev  

E 

E Híró 
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szinte minden szegletét. Személyes jókapcsolat fűzi például Rosanna de 

Lamarhoz, illetve Alyr Arkhonhoz. 

Ő maga Darton hitvilágával szimpatizál. Sajátos életszemléletével 

talán ez a leginkább összeegyeztethető. Öntörvényű, egyedi 

humorérzékkel megáldott férfi. Sokat ad arra, hogy mások (kiváltképp az 

idegenek), megadják a neki járó tiszteletet. Barátokkal, ismerősökkel 

szemben azonban sokkal közvetlenebb, bár mindenkitől – az (N)JK-któl is 

– megköveteli, hogy magázzák őt. Ez az idők során így alakult ki, 

legfeljebb egy másik lovag lehet az, akinél a csapaton belül ehhez nem 

ragaszkodik. Az értelmetlen, öncélú pusztítást mindennél jobban megveti. 

Másik nagy szenvedélye a hölgyek becserkészése. Ehhez különösen jól 

ért, istenek adta adottsága van hozzá! (A KM előre tisztázza, hogy a 

kompánia mely hölgytagja volt már meg neki!) 

Erős testalkatú (95 kg), átlagos magasságú (180 cm) vékony arcú, 

inkább sármos, mint jóképű férfiú. Látszik rajta, hogy már nem fiatal 

(látszólag 40-50 éves), de képteleség megmondani egy külső szemlélő 

számára, hogy pontosan mennyi is. Ha ezt kérdezik tőle, sosem ad 

egyenes választ. Haját feketére festi, arcszőrzete nincs. Szeme mélykék. 

Öltözködésén látszik, hogy tehetős. 

Lovagi fegyverzetére nagyon kényes, a tisztelet mellett ez a másik 

dolog, amely kapcsán nem ismer tréfát! 

A Játékos Karakterek hallhatták és tudhatják mindezt róla, hisz 

legalább egy éve mellette vannak. 

Hayrro, amikor az egyik JK-t követként az érkező toroni had elé 

küldte, hogy a seregek urát viadalra hívja, még nem sejtette, hogy egykori 

rendtársával hozta össze a sors. Mikor szemtől-szembe találkoztak, rögtön 

átlátta Alyr miért épp őt kérte meg, hogy ide jöjjön. Rögtön kapcsolt, és a 

város védelmének érdekében, lovagrendjének regulája értelmében nemes 

toroni nyelven ezt a fogadalmat tette:   

„Én Hayrro en-Treihyss a rendünk weilyr-je esküszöm, hogy 

főségem bizonyítására senki ember fiának nem eshet bántódása Nurween 

falain belül, míg regulánk értelmében egy nálamnál jobb bajnoktól igaz 

küzdelemben le nem győzettetek, vagy el nem hagyom e helyet. Mond 

weilyr Tarrhin Liah-on Churtyss elismered főségem, s ezzel aláveted 

akaratod az enyémnek, mint rendbéli elöljáródnak, vagy vitatod azt, s 

fegyverrel vívod ki igazad?”  

A kihívott weilyr Tarrhin Liah-on Churtyss előtt két lehetőség 

állt, vagy bajnokot állít (esetleg maga küzd meg igazáért), vagy elismeri 

Hayrro elöljárói mivoltát, és mostantól engedelmeskedik parancsainak. Az 

utóbbit nem választhatta, így maradt az első variáció. 

A Játékos Karakterek hallhatták mindezt, és ha Mf-en beszélik a 

toronit még érthették is. Az biztos, hogy maga Hayrro csak nagy 

vonalakban beszélt erről (szeretné a múltját titokban tartani). Mindenki 

úgy tudja, mostantól ő a város bajnoka, és míg itt van, és valami toroni 

fattyú a földbe nem döngöli, az ostrom nem folytatódhat, hála a toroni 

seregek parancsnokának! 

Eddigi – vesztes – toroni bajnokok: 

• a vihargárdisták primora, Chehass Mahallyr (parancsnok-

helyettes) 

• a Saskarom rend lovagja, Thyon-on Theytor 

Hayrro fogadalma 

Hayrro en-Treihyss 

370. old. 

Hayrro fegyverzete 

370. old. 

Tarrhin Liah-on Churtyss 

373. old. 

A toroni had 

369. old. 
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• az aszisz obsor, Calyd Lampyyr 

• a Kard lovagrend kismestere, Deruss da Forbaht 

• az ork Bűvölők törzsének bajnoka, Vérvörös Gjorbant, a 

Tetovált 

Napi egy kihívás jöhet Hayrro felé. A kihívó legkorábban 

napkeltekor érkezhet a küzdőkör széléhez. Hayrronak napnyugta előtt ki 

kell állnia, különben elismeri vereségét. 

A viadal szabályai nem bonyolultak. Egy kavicsszórással kijelölt 

huszonegy lépés átmérőjű körben zajlik az egy-egy elleni gyalogos viadal. 

Míg a pengék össze nem érnek, nem támadható az ellenfél, ebből 

következik, hogy célzófegyvert senki nem használ, bár pl. a tű és 

dárdavetők használata nem tiltott. Természetesen pajzsot, páncélt és több 

fegyvert is lehet használni. A küzdelem addig tart, azaz az egyik fél akkor 

nyeri meg, ha az ellenfele harcképtelenné válik, teljesen elhagyja a kört, 

vagy megadja magát. A küzdők nem használhatnak mágiát (vagy 

látványos pszit), de lehetnek mágikus hatás alatt, vagy lehetnek mágikus 

eszközeik. Pl. egy sárkány ital lehellete mágiahasználatnak minősül, de 

egy pszi roham nem bukik le. Mérgezett fegyvert lehet használni, az ilyen 

tárgyak mérgezett felületét feketére (vagy eltérő színűre) kell festeni. 

Ellenben légimérget tilos használni. A küzdelembe kintről senki be nem 

avatkozhat, a küzdőkörbe be nem léphet! A szabályok betartását mindkét 

oldalról egy-egy személy ellenőrzi. Ez a toroniak részéről az egykori 

rendtárs, Hayrro oldaláról jobb híjján maga Hayrro. 

A Játékos Karakterek közül az, aki látta az eddigi viadalokat 

(vagy van etikettje és jártas a toroni kultúrában) nagy vonalakban 

tisztában lehet ezekkel a szabályokkal. 

A város jelen helyzete nem túl rózsás. Az itt élők rettegnek, 

tisztában vannak vele, hogy Hayrro bukása számukra egyet jelentene a 

halállal. Az első napokban pánik uralkodott, aztán megkönnyebbülés, de 

gyorsan rájöttek, hogy Hayrro előbb-utóbb legyőzőjére talál, és felmentő 

seregről még semmi hír! A városfalról minden viadalt ijedten szemlélnek 

a helyiek. 

A férfiak többsége a háborúban, az itt maradottak igencsak 

szűkölködnek. Egy súlyos halálos kór szedi áldozatait, amelynek első 

tünetei váratlan dühkitörések, látászavar. Rengeteg a környékbeli 

menekült. A nélkülözés, az éhínség keserű embereket és kényszeredett 

tetteket eredményez. A városban nagyon szigorúan veszik a hadiállapotot, 

azonnali ítélő törvényszék, éjjel kijárási tilalom. Fokozottan őrzik a 

kutakat, a főbb épületeket, mindenütt a toroni kémek nyomát kutatják! A 

közelmúltban az éhezők egy csoportjának megmozdulását kíméletlenül 

leverték, a hangadókat kivégezték. Mindenkit, aki megadásról beszél, 

megkorbácsolnak. Persze vannak itt is, akik mások kárán akarnak 

nyerészkedni, és persze olyanok, akik az „úgyis meghalunk” vélekedés 

okán minden pénzüket elverik. Persze mindenféle pletyka szárnyrakél, 

van aki bizton állítja: már a közel a segítség, mások meg az 

élelmiszerraktárak kiürülése miatt aggódnak. Ostromállapot van! 

A Játékos Karakterek ezekkel tisztában vannak, de ők „tudják”, 

hogy Hayrro legyőzhetetlen! 

  

Nurween város 

hangulata 

A viadal szabályai 
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Érzékeltetni kell a csapattal, hogy ostrom van! A toroniak vágják 

a környező erdő fáit az ostromgépekhez, és a táboraik erődítéséhez. Egyre 

nő az ellenséges tábor, ahogy sorra megérkeznek a csapatok. Egyre több 

zászlót lenget a szél a távolban. A tábortüzeiktől halványan dereng 

éjszaka is a látóhatár a város körül. Felégetik a környező falvakat, a 

távolban füstoszlopok. Néhány napja Ranil-lovagok egy csoportja próbált 

áttörni sikertelenül az ostromgyűrűn. Tetemeik temetetlenül, a temető 

kőfalának város felőli oldalán aszalódnak. Az égen wywern lovasok 

őrjáratoznak. Olykor az orkok wargjai hangosan marakodnak a döghúson. 

Akik korábban elhagyták a várost, és megpróbáltak elmenekülni, a 

távolban ott lengnek az út melletti fákon. Közel harminc-negyvenszeres 

túlerő gyülekezik. Mindenki tudhatja, hogy nem babra megy a játék, itt 

valóban élet vagy halál a tét. (A komor háttér ilyenkor egy-egy jól 

elhelyezett vicces jelenetet még jobban kiemel.) 

A Játékos Karakterek ezzel mind tisztában vannak, és Neked, 

Mesélő ezeket a dolgokat erőteljesen érzékeltetned kell a játék kezdeti 

szakaszában! 

A karakterek nem tudják, hogy a felmentő sereg már úton van a 

város felé. Erről csak a város vezetése tud, ők a Felemelkedők havának 

ötödik napjára várják a 7. Vörös Hadurat. Ez az információ hadititok, 

mivel nem akarják, hogy valamiképpen a toroniak fülébe jusson! A JK-kal 

csak nagyon vonakodva, nyomós indokkal osztják meg. 

Az ostromról 

A toroni had 

369. old. 
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Eseménysor 

• P. sz. 3651 – Hayrro elhagyja Toront. 

• P. sz. 3692, Ifjak hava – Hayrrot, aki ekkorra már a szövetség egyik 

ünnepelt hőse, felkeresi Alyr Arkhon, és arra kéri, induljon 

Nurweenbe, és tegyen meg mindent, hogy a város ne kerüljön a 

toroniak kezére. Mellesleg, kerülje a telt idomú mézszőke 

kisasszonyokat! 

• P. sz. 3692, Beavatottak hava 10. nap – Hayrro és kísérete megérkezik 

Nurweenbe, a toroniak megérkeztéig a fellegvárban vendégeskedik 

kíséretével együtt. 

• P. sz. 3692, Beavatottak hava 13. nap – A városhoz tartozó naptornyot 

az éj leple alatt elfoglalja a toroni had, majd a város felé indul, ahol 

megtörténik Hayrro kihívása. 

• 8 óra – Hayrro győztes viadala Gjorbant-al szemben. 

• 9 óra – győzelmi tor, a JK-k képet kaphatnak a konkrét helyzetről. 

• 10 óra – a JK-k feladatul kapják a légyott megszervezését. 

• 18 óra – a JK-k találkoznak Lidyrrével a fellegvár északi sarkánál, 

hogy a találka helyszínére kísérjék. 

• 19 óra – Lidyrre és Hayrro a találka helyszínén. 

• 0 óra – Wolkum Naizerd látogatása a táborba. 

• 1 óra – kíváncsi tolvajkölyök a találka helyszínén. 

• 2 óra – Diraggir da Metten az őrjáratával a találka helyszínén. 

• 3 óra – Hayrro mennybe megy. 

• 4 óra – első merénylet a táborban. 

• 8 óra – K’Hrak a barbár kihívó megérkezik. (Halála vagy veresége 

után pár órával, ő vagy sámánja visszatér a rituális lóáldozatra!) 

• 10 óra – Lidyrre szobalányának küldönce rossz hírt hoz, az úrnő körül 

szorul a hurok. 

• 17 óra – *Hayrro levelét meglelik Querda nyakában. 

• 19 óra – második merénylet élesítve a táborban, lábatlan skorpió a 

vértezetben. 

• 0 óra – a pegazusos hírnök a táborban. 

• 1 óra – *a kémkedő merénylő lebukik. 

• 7 óra – a toroni rendtárs kihívó megérkezik, a toroni had felsorakozik 

a támadáshoz. 

• 7 óra – *a felháborodott városúr megérkezik. 

• 10 óra – *Diraggir da Metten megtalálja Lidyrre levelét Hayrro 

sátrában, ha épp ott van. 

• 18 óra – a Vörös hadúr napnyugta után a keleti erdőségek felől 

érkezik, ha a Naptorony ekkor még a toroniak kezén van, ezt észre is 

veszik, és jelentik a parancsnokuknak. 

*Az egyes események nem feltétlenül következnek be. A történéseken a 

karakterek – cselekedeteikkel – könnyedén változtathatnak, azok akár el is 

maradhatnak! 

  

Előzmények 

1. nap  
(P. sz. 3692, 

Felemelkedők hava) 

2. nap 

3. nap 
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Körülmények 

A modul 1. napja – azaz kezdete – megegyezik  Krad harmadik 

(Felemelkedők) havának első napjával a P. sz. 3692. évben.  

Az időjárás az évszak ezen szakaszának, és a helyszín 

jellegzetességeinek megfelelően meleg, felhős és fülledt. A nappali 

órákban árnyékban legalább 25 oC, amely éjszakára sem süllyed 15 oC alá. 

Szellő csak elvétve lengedez. A legyek csípnek, a fülledt levegő 

elviselhetetlen. 

A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt 

neveiről a következő táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:31-

kor kel fel és 14:28-kor megy le.  
 

óra  elnevezése  óra elnevezése  
00  Éjközép 10 Ragyogás  

01  Csillagok 11 Fényesség  

02  Szikrák 12 Ranil  

03  Pirkadat 13 Napfény 

04  Káprázat 14 Tündöklés  

05  Reggel 15 Csillogás 

06  Derengés 16 Szürkület 

07  Hajnal  17 Alkony 

08  Világosság 18 Holdak  

09  Napsugár 19 Sötétség 

A helyszín mana-sűrűség szempontjából a közepesen sűrű-mana 

kategóriába tartozik [lásd, PPL I. 159-162. old.]. Ez azt jelenti, hogy 300 

Mp-al lehet számolni, melynek visszatöltődési intenzitása 20 Mp/kör.  

A történetünk Észak-Yneven a Dwyll Unióbeli Sur tartomány 
Nurween nevű városában, az ország délkeleti részén játszódik, közel a 

toroni határhoz. 

Kezdetek 

JK-k az előzetes kritériumoknak megfelelően 

mindannyian jól ismerik egymást és urukat, Hayrrot. 

Utóbbinak kivétel nélkül hű és önkéntes követői, 

legalább a háború kezdete óta a kíséretében utaznak. 

Nurween városába kb. tíz nappal ezelőtt érkeztek. Az ostromló 

hadak megérkezte óta a saját kezük munkájával felállított lovagi táborban 

élnek, de szükség esetén bejárhatnak a városba. (KM, egyeztess a 

játékosokkal, hogy a lovagi kompánián belül az általuk megalkotott JK-

nak és NJK-nak mi a szerepe. További NJK-kat ne nagyon engedj feltűnni 

a lovag kíséretében. Készíttess a játékosaiddal egy alaprajzot a táborukról, 

illetve add ki vagy mutasd meg nekik a térképeket!) 

Itt kezdődik a modul a JK-k számára!!! 
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In medias res kezdés. A soros brutális hírű kihívót, a Bűvölők 

törzsének bajnokát, Vérvörös Gjorbantot fekteti kétválra Hayrro. Ennek 

hangulatos lemesélésével indul a játék. Közben a kihívó kíséretében már 

ott van az, aki vélhetően az eddigi legnehezebb ellenfél lesz. K’Hrak, a 

Halálhozó, Enraimm Réme, az Óriásölők törzsfőjének elsőszülött fia. Itt 

érzékeltetnünk kell (!!!) a barbár kvalitásait, hogy elrettentsük a JK-kat a 

vele való későbbi konfrontációtól: pl. röptében elkapja a lovagnak szánt 

brutális csatabárdot, amely elől amaz épphogycsak ki tudott térni! 

Hayrro győzelme után, a toroniak távoznak. Hayrro, egy gyors 

csutakolás után kompániája körében elkölti jól megérdemelt ebédjét. 

Ebben a részben a játékosok egy alapos helyzetleírást kapnak a Mesélőtől, 

kérdezhetnek mindent a helyről, hogy mit is tudnak a karaktereik, stb-stb! 

A modul nincs ciklusokra tagolva. Az elkövetkezőkben a 

különféle események, történések befolyásolják az eljövendőt. A 

Mesélőnek nincs más dolga, mint az Eseménysor részben taglaltak szerint 

sorra felvezetni az egyes történéseket. Ezen történések lényeges szálait, 

melyek a modul lényegét alkotják, az alábbiakban találjuk. 

Történetszálak 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 1. nap (10 óra), Hayrro tábora 

 Hayrro, akit társai nagy nőfalónak tartanak, még a toroniak 

érkezése előtt szemet vetett a város urának Diraggir da Mettennel jegyben 

járó leányára. Azóta tart a hölgy becserkészése, és mostanra mindez 

meghozta gyümölcsét. Az egyik megbízható emberének közvetítésével 

(egyik JK) levelet küldött és kapott az áhított hölgytől. A levelet Lidyrre 

da Melthass egyik szobalányán keresztül juttatják el neki. 

Mostanra eljött a tettek ideje. Találkozniuk kell! Persze titokban! 

Félrehívja a legmegbízhatóbb embereit (a JK-kat), és feladatul adja nekik: 

szerezzenek egy szerelmi légyottra alkalmas helyet, ahová titokban el kell 

juttatniuk őt magát, és egy bizonyos hölgyet. Ad egy zacskó ezüstöt (30 

ezüst) nekik a kiadásokra, a romantikus légyott feltételeinek biztosítására. 

Fontos az is, hogy majd pirkadat előtt még mindkettejüket vissza is kell 

juttatniuk. 

A játékosok legfeljebb sejthetik, hogy ki ez a hölgy. Ha Hayrro 

táborból való távozása kiderülne, azaz a Toroniak tudtára jutna, már 

indíthatnák is az ostromot. Hölgyét nem fogadhatja itt, több ok mellett 

azért sem, mert a várfalon kívül senki nincs biztonságban. Hozzá nem 

mehet, szóval marad egy harmadik hely. A játékosoknak meg kell 

szervezni mindkét „szerelmes” oda-vissza útját. Rounn Loandar a bárd, 

pl. most épp rosszkor érkezik! Hayrro szempontjából fontos a városkapu 

nyitása-zárása, ráadásul éjjel kijárási tilalom van. Keresniük kell továbbá 

egy ideális helyet. Magánházat nehéz találni, a fogadóban sok a kíváncsi 

szem, szóval tervezniük kell. Az utazáshoz hintó biztos nincs, legfeljebb 

egy társzekeret akaszthatnak le valahonnan. Nagyon fontos a diszkréció, 

szóval jól meg kell fontolniuk, kit mibe, mennyire avatnak be! A toroni 

megfigyelőket is ki kell játszaniuk, bár azok eléggé távol vannak. Hayrro 

szemében jó pont pár üveg minőségi bor, és némi finomság bekészítése. 

Fontos elmondani a karaktereknek, hogy a dwoonok közt nagyon 

elítélik az ilyen dolgokat. Keltsünk bennük erkölcsi dilemmát, ami persze  
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a hős részéről süket fülekre talál. Hayrro semmi körülmények közt nem 

hajlandó letenni az elhatározásáról, így hiábavaló a karakterek érvelése! 

Ne feledjük, a játékosok hű szolgák, követők! Nincsenek olyan szinten, 

hogy utasítsák, ne adj isten erővel kényszerítsék urukat arra, hogy jobb 

belátásra térjen. Végre kell hajtaniuk az utasításait!!! 

A szál további eseményei: 

•  2. nap (1 óra) – kíváncsi tolvajkölyök a találka helyszínén 

A légyott során, jó eséllyel a játékosok a helyszínt „biztosítják”. 

Forró nyári éj van, csak nyitott ablaknál lehet zárt helyen megmaradni. 

Így a nehezen félreérthető hangok tovaterjedésének semmi nem szab 

határt. Ez a helyszínre csal egy tolvajkölyköt. A karakterek felfigyelnek a 

jöttére (lehet, nem is a legkézenfekvőbb utat választja, pl. tető). Elijesztik? 

De mit látott meg a bentről kiszűrődő gyertyafényben? Hagyhatják 

meglógni? Vállalják a kockázatot? Ha a csapat egy zárt és ellenőrzött 

helyen szervezi le a szerelmi légyottot, a tolvajkölyök által ismert egyik 

rejtekút titkos kijárata is pont ott végződik, tehát így kerül oda.  

•  2. nap (2 óra) – Diraggir da Metten az őrjáratával a találka 

helyszínén 

Közeledik a városi őrség őrjárata. Biztos nincs baj, gondolhatják a 

karakterek, de azért kissé feszültek lesznek ettől. Már csak közvetlen 

közelről veszik észre, hogy az őrjáratot Diraggir da Metten, Lidyrre 

jegyese vezeti, aki kezdetektől rossz szemmel figyeli Hayrrot. (A 

játékosok nem tudhatják, hogy Diraggir felbukkanása merő véletlen. Ma 

épp ő az őrparancsnok.) Ha a játékosok nem rejtőztek el, vagy lebuktak, 

Diraggir kérdőre vonja őket, hogy mit csinálnak itt!? Ha elrejtőznek a JK-

k, akkor az őrparancsnok a most épp intenzíven kiszűrődő hangok miatt 

(melyek zavarják erkölcsös lelkét), a ház felé veszi az irányt, hogy rendre 

utasítsa az üzekedőket. Jó lenne, ha a játékosok megakadályoznák, hogy 

Hayrroig jusson!!! Ha már ekkor lebuknának a szerelmesek, akkor Hayrro 

a lebukást megelőző másodpercben mennybe megy! Diraggir, annak 

jegyese, és a karakterek komoly erkölcsi és érzelmi dilemmába kerülnek! 

Mindannyiuk érdeke, hogy az eset titokban maradjon, csak erre a JK-knak 

kell rájönni. Az eljegyzésnek értelemszerűen vége! 

• 2. nap (3 óra) – Hayrro mennybe megy 

A karakterek a szobából Lidyrre sikolyát hallják, mely felveri az 

éjszaka csendjét. Feltehetően berontanak, és már meg is érkeztünk az 

egész modul központi bonyodalmához: az ágyban (ugye nem épp a 

sajátjában :D), isteni szex közben meghalt Hayrro. Természetes módon, 

szívroham végzett vele, amit a megszokott tünetek – légszomj, 

kivörösödés, stb. – előztek meg. Aki a mennyekbe repítette (minden 

értelemben), a védett város urának, mással jegyben járó bővérű leánya. 

Pánik itt is (JK-k), ott is (leányzó)! Nem derülhet ki a dolog, sem a 

helyiek előtt (a lány miatt), sem a toroniak előtt (az ostrom miatt)! Ha 

maguktól nem kapcsolnak a karakterek, ezt pár perc után a lány nyögi be, 

miután túltette magát az első ijedtségen!  

Még ha bárkinek módjában is állna, nem lehet feltámasztani! 

(Egy kyr-ről van szó, aki ismert hős, szóval lehet ez ősi átok, áldás vagy 

isteni elrendelés.) Reméljük, hogy a játékosok nem hiszik azt, hogy a lány 

végzett az urukkal! Mi lesz a hullával; ki merre hogyan jut „haza”; stb-stb. 

Brikk, a tolvajkölyök 

375. old. 

Diraggir da Metten 
372. old. 
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A szál indításának időpontja és helyszíne: 2. nap (0 óra), Hayrro tábora 

 Wolkum Naizerd, a Szem váratlanul betoppan a hős sátrába, és 

Hayrro-t keresi. Wolkum egy rendkívül magas szintű dorani varázsló, egy 

térmágus. (Valós ynevi történelmi személyiség, későbbi áruló, Alyr 

Arkhon ellenfele. Kéretik így mesélni!) Külsőre idős, de szikár testalkatú, 

hivatalnok-forma férfiú. Sötét, előkelő ruházata, apró, mélyen ülő, vesébe 

látó szemei, és apró vésetek ezreivel díszített varázslóbotja azonban 

rögvest elárulják, hogy nem akárkiről van szó. 

Szeretné figyelmeztni Hayrro-t, hogy nem ölheti meg a soros 

kihívóját, a barbár K’Hrak-ot, mert akkor annak sámánja egy halálos 

átokkal sújtja a lovagot. (Ez nem igaz, valójában egyszerű politika van a 

háttérben.) Természetesen Wolkum egyből Hayrro-t keresi. Figyelmét 

nem kerülheti el semmi, szóval a játékosoknak – akik a saját vagy egy 

NJK bőrébe bújva próbálják Hayrronak kiadni magukat – vért kell 

izzadnia, hogy megvezessék! Ha lebuknak – és ez a valószínű – az sem 

végzetes, de a varázsló figyelmezteti őket, hogy mindenképp adják át az 

üzenetét, különben biztos pusztulás vár a barbár gyilkosára! Továbbá 

kifejezi mérhetetlen nemtetszését Hayrro felelőtlen magatartása kapcsán, 

melynek következményeivel még számolnia kell a lovagnak! Végül, olyan 

váratlanul távozik, ahogy jött. 

Az átok gondolatával rá kell ijeszteni a játékosokra. Hintsük el 

bennük a misztikum és a rettegés magvát. Ha a későbbiekben nem hal 

meg K’Hrak, a veresége után nemsokkal visszatér, és egy kőhajításra a 

tábortól látványos rituálé közepette leöli a csodás lovát. Ha meghal, akkor 

az öreg sámánja jön és teszi meg ezt! Utóbbi átok, előbbi elismerés, de a 

szertartás mindkét esetben ijesztő, és átoknak tűnhet! ;) 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 2. nap (4 óra), Hayrro tábora 

 A toroniak közül a Vérnyelők elöljárója ráunt a szüttyögésre, és a 

saját kezébe akarja venni a dolgokat. Szóval megkísérli Hayrrot 

megöletni. Nem akarja magára haragítani Tarrhin Liah-on Churtyss-t, 

ezért felhajt egy középszerű orgyilkost, aki nem köthető sem hozzá, sem 

követőihez. Azért az illető nem kezdő, egy 5. TSz-ű iker fejvadász, aki – 

igaz kis mértékben – az árnymágiában is jártas. 

Persze Hayrro ettől függetlenül már halott lesz. Sőt, ha sikerrel is 

jár, mi gátolná a játékosokat, hogy újabb személy vegye át Hayrro 

másodszorra is megüresedett szerepét? A merénylő érthetően ideges lesz! 

A merénylő ténykedése: 

• 2. nap (4 óra) – első merénylet a táborban 

Az éjjel során megpróbál bejutni a táborba. Itt kerül elő a 

játékosok által előzetesen elkészített alaprajza a tábornak. Szintén fontos, 

hogy hol vannak őrök, és kik azok. Ugyebár csak önmagukra, a kompánia 

tagjaira számíthatnak. A merénylő terve, hogy bejut a táborba, kivágja 

Hayrro sátrának oldalát, majd az alvó hőssel álmában végez. Ha lebukik, 

vagy ellenállásba ütközik, azonnal elmenekül, értelmetlenül semmiképp 

nem áldozza fel magát. 

Tudjuk, Hayrro ekkor nem lesz itt, de lehet, hogy valaki eljátssza, 

hogy ő Hayrro! 

  

Wolkum Naizerd 

látogatása 

K’Hrak 

374. old. 

Mániákus 

merénylő 

Merénylő 

376. old. 
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• 2. nap (19 óra) – második merénylet élesítve a táborban 

A merénylőt megbízói (vagy egy új merénylőt, ha az előző 

meghalt) visszazavarják, hogy most már tényleg végezzen Hayrroval, és 

várja meg a halálát. Új eszközt kap a feladatához: egy lábatlan skorpiót 

adnak neki, amit ha ott az alkalom (legkésőbb a pegazusos hínök körüli 

riadalomkor), a hős vértezetének egy darabjába kell csempésznie (pl. az 

acélkesztyűbe). A merénylő önmaga elrejtésére az árnymágiáját 

használja! Figyeljünk, ki veszi fel a vértet ezután!!! 

Skorpió mérge: 8. szintű; gyors hatású (k6 kör), közepes ideig 

ható (k6 óra), bénulás/halál 

• 3. nap (1 óra) – a kémkedő merénylő lebukik 

A véletlenek folytán a merénylő kihallgatja a vörös hadúr 

futárának szavait, és úgy dönt, ezt azonnal jelentenie kell, így rögvest 

visszatér, ám ezzel hibát követ el. Zajt csap, lebukik, a futár pedig utána 

uszítja a JK-kat, hogy minden áron kapják el. Izgalmas holdvilágos 

fogócska kezdődik a város temetőjében! Ekkora már nincs annyi 

varázsereje, hogy azzal kereket oldjon, de ismeretlen árnymágiájával lehet 

néhány izgalamas és váratlan meglepetése, ami a karakterekre vár! 

Ha a merénylő kereket oldana, a KM dolga elintézni, hogy 

senkinek ne mondhassa el, mit tudott meg! (Pl. egy szerencsétlen véletlen 

folytán a toroni őrök tévedésből végeznek vele, stb.) 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 2. nap (8 óra), Hayrro tábora 

 Hayrro halálának ellenére, hisz mindenkinek ez a jól felfogott 

érdeke, úgy kell történnie a dolgoknak, mintha a hős még mindig élne. 

Remélhetőleg a játékosok nem olyan hülyék, hogy kiálljanak egy 10+ 

TSz-ű kihívó ellen, ezért keresniük kell valakit, aki beugrik Hayrro 

helyett. Egyetlen ember van (és ezt ők is tudhatják!) a városban, aki erre 

alkalmas. A bővérű Lidyrre jegyese, egy középkorú dwoon lovag 

Diraggir, akivel egyékbént Hayrro már az ideérkezésekor összerúgta a 

port. A két személyiség alapból sosem szimpatizált egymással! 

Szerencsére fizikai adottságaik nagyon hasonlóak. Diraggirt, aki nagyon 

komolyan veszi a lovagi becsületet, nehéz lesz meggyőzni. Két ember 

van, aki ebben a segítségükre lehet: Lidyrre és az apja. Ha őket „bevetik”, 

biztos a győzelmük, annélkül csak briliáns szerepjátokos teljesítménnyel, 

kitűnő (a KM-t is lenyűgöző) érveléssel vehetik rá a feladatra a fickót. 

Ezután további feladat Diraggirnek a táborba való csempészése, és a 

városban való helyettesítése, nehogy a toroniak szagot fogjanak! 

Előfordulhat, hogy ideiglenesen az egyik JK vagy szövetséges 

NJK ölti magára Hayrro szerepét. Mindenekelőtt fontos a fizikai 

adottságok egyezése (főként a teljes vért viselésének okán)! Hayrro 180 

cm magas és 95 kg. Az egyedi vértjét +/-5 cm-nél, vagy +/-10 kg-nál 

nagyobb eltérésű adottságok esetén a karakter képtelen magára ölteni. 

Persze ne feledkezzünk meg a Nehézvértviselet képzettségről sem, amely 

harchoz elengedhetetlen! 

Ha szeretnénk megnehezíteni a játékosok tartalék hős keresését, 

bemesélhetünk egy külsőre egyébként megszóllalásig hasonló imposztort. 

Ez a „szájhős” tudatosan utánozza a legendás nemest. Antiro Arkul egy 0. 

TSz-ű lovag, akit egyébként a helyiek ismerhetnek, hivatala is van a 

városban, csak éppen fegyveres küzdelemben egy nagy nulla. Idegileg 

labilis, felettébb buta. Gyakorlatilag teljesen alkalmatlan a feladatra. 

Hayrro fegyverzete 

370. old. 

Diraggir da Metten 

372. old. 

A viadal 

folytatódna 

Lidyrre da Melthass 

371. old. 

Ralog da Melthass 

372. old. 
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Soros ellenfelek: 

• K’Hrak, a Barbár (10. TSz-ű barbár) 

Kihívásra érkezik: 2. napon 8 órakor 

Őt ugye elméletileg tilos levágni! Ha a dwoon Diraggir küzd 

ellene, akkor a mérgezett fegyver miatt (ha figyelmeztetik arról, ha nem) 

kénytelen lesz gyorsan megölni. De ha bármilyen előzetes, vagy utólagos 

támogatást kap a karakterek részéről (itt kizárólag az számít, ami méreg 

ellen véd, vagy + Té-t esetleg Vé-t ad), akkor sikerül úgy legyőznie, hogy 

ne ölje meg, és így teljesül Wolkum kérése! A dwoon, Hayrrohoz képest, 

feltűnően nehezen bánik el a barbárral. 

• weilyr Tarrhin Liah-on Churtyss, a toroni hadvezér (15. TSz-ű 

lovag) 

Kihívásra érkezik: 3. napon 7 órakor 

Őt nem lehet legyőzni! A JK-k hallották Hayrro-tól is, amikor 

még a toroni rendhez tartozott, ő volt a legígéretesebb növendék, Hayrro 

legjobb tanítványa. A kihívás óta célozgatott rá Hayrro, hogy Tarrhin 

komoly (végzetes?) ellenfél lenne! Az eltelt évek mindenképp Tarrhinnak 

kedveztek. Eddig csak az emlékek miatt nem állt ki Hayrro ellen, tart tőle, 

hogy még mindig az idősebb kyr a jobb. Most viszont nem húzhatja 

tovább az időt! Tudja, hogy közeledik a felmentő sereg, és nekik addigra 

el kell foglalni Nurween városát! A császár nem bocsátaná meg ezt a 

késlekedést, így most Tarrhin biztosra megy. Ha legyőzi Hayrrot, indul az 

ostrom. Ha veszít ellene, már a helyettese lesz a toroniak parancsnoka, és 

őt nem köti a lovagi regula, így szintén indulhat az ostrom. 

Mi a megoldás?  

A kihívást nem szabad elfogadni, akkor épp napnyugtáig van még 

idejük, addig nem támad a toroni had! Kis szerencsével ideérnek a 

felmentő csapatok! Délutánra – ami itt ugyebár 10 órakor kezdődik – a 

kihívó már ideges lesz. Idővel akár verbális inzultusokra is sor kerülhet. 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 2. nap (10 óra), Hayrro tábora 

 Miután Lidyrre visszatér atyja házába, ijedten szembesül azzal, 

hogy apja előtt nem maradt rejtve az éjjeli kimaradása. Kérdőre vonják, de 

persze nem mond semmit. Ezután fokozottan ügyelnek rá, de ennek 

ellenére (jobb híján) a korábbi levelezésben közreműködő szolgálólányon, 

Alavíron keresztül üzen a csapatnak, hogy milyen problémákba ütközött. 

A szolgálólány kisöccsétől (hogy korlátozzuk az információ-

ellátottságukat) megtudják, hogy még nem derült ki semmi végzetes, de 

ha megtalálják Hayrro levelét, akkor nagy baj lesz. „Ezt a levelet a 

Querda nyakörvében rejtette el a lány!” (Querda nem az a bizonyos 

misztikus, Elátkozott vidékbeli szörnyeteg, hanem egy fekete kiscica, 

amely szabadon és ellenőrizhetetlen módon teng-leng a fellegvárban, 

ismer minden rést, repedést és egérlyukat!) A feladat nincs kimondva, de 

egyértelmű. (Ha a karakterek nem lépnek, akkor valaki 17 órakor 

rábukkan a levélre, amely fertály órán belül a város urához kerül.) 

Ha kiderül a tiltott együttlét, a modul szempontjából az sem 

végzetes. A feldühödött apa Ralgor da Melthass, egyből Hayrro táborába 

siet (hisz a lánya még a levél után is tagad, és nem közli Hayrro halálát, 

apját maradásra kéri). Tehát az öreg felkeresi Hayrrot, hogy felelősségre 

vonja, esetleg kényszerítse, hogy vegye el a lányát, stb.  

Hayrro levele 

Alavír Thalan 

375. old. 

K’Hrak 

374. old. 

Tarrhin Liah-on Churtyss 

373. old. 

Lidyrre da Melthass 

371. old. 

Ralog da Melthass 

372. old. 
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Ha véletlenül, Hayrro álcájában épp a dühös apa által fel nem 

ismerhető Diraggir van ott, az egy érdekes felelősségrevonós jelenet lehet! 

(Itt egy Játékost felkérhetünk Diraggir eljátszására.) 

Miután – hisz jó eséllyel ez lesz – Ralgor da Melthass számára 

kiderül a valóság, belátja, hogy nem tud mit tenni. Tudja, hogy mi is forog 

kockán, de ragaszkodik hozzá, hogy a lányát Hayrro vegye el, vagy 

keressenek számára egy méltó férjet. A karaktereknek meg kell oldani ezt 

a helyzetet is! 

Ha valami más módon derül fény a szerelmi légyottra, vagy Hayrro 

halálára, az események nagyjából hasonló mederben zajlanak majd! 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 2. nap reggelén, bárhol a 

városban, annak környékén 

 Hayrro teteme, köszönhetően a véletlenek sorozatának, “életre 

kel”. Hacsak nem égetik el (de az micsoda bűzzel és tűzzel járna), vagy 

nem viszik magukkal és tartják mindig szemmel, akkor valami fatális 

véletlen folytán nyoma vész, és különböző helyeken tűnik majd fel. 

Persze nem lesz belőle zombi, de a legváratlanabb és legkellemetlenebb 

pillanatokban bukkan fel, és – hisz meleg van – erősen szaglik. Többnyire 

egy halottszállító kordén utazik, több sorstársa kíséretében, merthogy 

valami randa járvány van épp a városban, amit a helyiek szerint a toroniak 

küldhettek rájuk. Idővel aztán megközelíti a várfalon kívüli temetőt, de 

megtalálja-e végső nyugalmát? Vagy épp a toroni boszorkánymesterek 

sötét praktikái okán szembe kerül egykori követőivel? Ezt senki nem 

tudhatja! A modul végén vagy a záró jelenetben azért még valami 

hangulatos és emlékezetes fellépése is lehet, tisztelt Mesélő! 

A halott Hayrrot, kinek hófehér arcáról azóta is a kielégülés 

mámora sugárzik, persze szerencsére senki nem ismeri fel, bár ebben a 

karakterek nem lehetnek biztosak, igaz …?! 

Feltűnhet: 

• miközben az adott JK sietős útján van (pl. üldözik), 

megpillantja egy kapualjban 

• nagynehezen beengedi a JK-t a kapuőr, amikor a mellettük 

elhaladó halottaskocsin kigurítják 

• stb-stb 

Ha a gyorsan oszlófélbe kerülő tetemet „maguknál” tartják a 

karakterek, akkor természetesen nem kell bevetni a szálat, de kezelni kell 

a kellemetlen szagot, és a rajban támadó döglegyek armadáját! Ha 

mindenképp el szeretnénk „lopni” a hullát, jó módszer erre, ha bevetjük a 

Portyázó toroniak szálat, és a harc hevében valaki (pl. egy éhes warg) 

feltépi a sátrat és elhurcolja a tetemet. 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 1. nap (9 óra), Hayrro tábora 

Van egy idegesítő krónikás, egy bárd, Rounn Loandar, aki fejébe 

vette, hogy megírja Hayrro legendás hőstetteit. Ezért ez a fontoskodó 

figura levakarhatatlanul a környéken lébecol. Hayrro viszont kedveli, 

ezért a JK-k nem iktathatják ki végérvényesen! A játékosok lépten-

nyomon belebotlanak, mindig szeretne Hayrroval találkozni, szóval 

komolyan a terhükre van, és megnehezíti a dolgukat. Valószínűleg toroni 

kémnek hiszik majd, de persze nem az! Sőt, ha beavatják a hős halálának 

titkába, még segítőjükké is válhat! 

A járkáló hulla 

A krónikás 

Rounn Loandar 

376. old. 

Portyázó toroniak 

361. old. 
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Hayrro halála után értékes karakterré lép elő. Ha van valami, 

amiről Hayrrot elfelejtették a karakterek megkérdezni, akkor ő az 

egyedüli, aki „véletlenül” tudja a helyes választ, mert a lovaggal anno ezt 

már megbeszélték a munkája kapcsán. Kérdés, milyen viszonyban vannak 

vele? Miképp faggatják, és miről? 

A szál indításának időpontja és helyszíne: időpont tetszőleges, helyszín 

a tábor vagy bárhol a városfalon kívül 

 Harcorientált csapat számára bevethető, opcionális szál! Főként 

arra az esetre, ha Mesélőként úgy érezzük, a játékosok örülnének már egy 

kis csetepaténak! 

Hayrro fogadalma csak a városfalon belüliek sértetlenségét 

biztosítja. Bárki, aki azon kívül tartózkodik, az életével játszik. Eddig 

Hayrro kíséretét nem zaklatták, de ez most néhány lovas portyázó, egy 

buzgó őrvezető, vagy csupán néhány „véletlenül” elszabadult warg miatt 

megváltozott. 

Külön szerencse, hogy a harcot egy, a toroniak felől jövő 

parancsnoki kürtjelzés, de akár Hayrro megjelenése is félbeszakíthatja. 

Szóval a KM által könnyen ellenőrizhető, hogy el ne durvuljon, mert nem 

azért van, hogy kiirtsuk a karaktereket! 

A szál indításának időpontja és helyszíne: 3. nap (0 óra), Hayrro tábora 

 A második nap végén követ jön Rosanna de Lamartól, a IX. 

vörös hadúrtól. A követ pegazusháton érkezik az éj leple alatt. Elsőre akár 

támadónak is vélhetik, igazából a hírnök nem tud semmiről, egy jó 

képességű (6. TSz harcos) fegyverforgató. Közli ki küldte, majd 

félrevonul az illetékesekkel. Ezután a vörös hadúr maga átveszi 

(valamiféle mágia segítségével) a teste felett az uralmat, a változás elég 

ijesztő, főleg, hogy ezután más hangon beszél. Tárgyal a játékosokkal, 

mert ő tudja, hogy Hayrro halott, hisz nem tudták vele felvenni a 

kapcsolatot. A hírnök közli a JK-kal, hogy holnap napnyugtára itt a 

felmentősereg kelet felől. De ahhoz, hogy gyors győzelmet arassanak, 

nekik, az erdei szurdokon át érkező felmentőknek, gyorsan fel kell 

fejlődniük. Ám ha a keleti őrdombon (a Naptoronyban) lévő toroni 

egységek idő előtt észreveszik őket, akkor erre esélyük sem lesz. Sőt ha a 

toroniak elég ideig feltartják ott őket, akkor akár a főerőikkel gyorsan meg 

is szállhatják a várost. Akkor aztán a szövetségeseknek hosszú ostromra 

kell készülnie, amit jelen helyzetben mindenképp el szeretnének kerülni. 

Ezért azt kéri, hogy a karakterek tegyenek valamit a keleti őrdomb 

őreivel, csak hogy napnyugtakor ne jelezhessék sereg érkezését! Tehát 

meg is van a feladat, a mikéntet a karakterekre bízza! ;) 

Hangsúlyozza, hogy erről senki nem tudhat, mert meg akarják 

lepni a toroniakat! Vigyázzanak a kémekkel és árulókkal! „Hejj, ki 

mocorog ott a függöny mögött?” Az orvgyilkolásra készülő kém, aki 

kihallgatta a beszélgetést, és most jó lenne lekapcsolni, mielőtt visszatér a 

hírrel a táborba. Lásd: Mániákus merénylő történetszál! 

Ha a játékosok valamiképp megoldják, hogy a toroniak orra előtt 

(akár a dwoonok segítségével) elfoglalják a Naptornyot, ráadásul a vörös 

Hadúr érkeztéig ezt tartani is tudják, az is tökéletes megoldás. Persze a 

toroni főerők ezt nem vehetik észre, mert ujjgyakorlatként elsöprik őket öt 

perc alatt, szóval körültekintően kell csinálni. 

Portyázó toroniak 

(opcionális) 

Warg 

380. old. 

Tartsatok ki! 

Naptorony térkép 

384. old. 

A Naptorony 

367. old. 

Merénylő 

376. old. 

Mániákus merénylő 

357. old. 
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A naptorony ostroma során megjelenhet, vagy kiszabadítható 

Ranil egyik angyala. A harcban nem vesz részt, de ha teszem fel a 

karakterek esküvel fogadják, hogy megtisztítják e szent helyet, ő Ranil 

áldását kéri a csapatra. 

Isteni áldás [ETK 177. old.]: Azonnali gyógyulás 10k6Fp és 

1k10Ép. +30Ké/Té/Cé/Vé. +10AME/MME. Ranil ellenségeinek -

30Ké/Té/Cé/Vé ha elvétik a 30E-s AME-t. Időt.: 10 perc. 

Befejezés 

modul kb. a harmadik nap napnyugtáig (kb. 15 óra) tart, 

Ranil országában nem is lehetne másképp. Ha a toroniak 

előtt titokban tudják tartani Hayrro halálát, azaz képesek 

őt hihetően helyettesíteni, akkor csapatai élén megérkezik Rosanna de 

Lamar a IX. vörös hadúr, és felszabadítja a várost, máskülönben csak a 

romok közt lévő hullákat temetteti el! Persze addig is lesz azért bőven 

gondjuk-bajuk a játékosoknak! 

Itt végződik a modul a JK-k számára!!! 

Tippek és feljegyzések a KM-nek 

mesélés során, az egyes helyzetekben, amikor a játékos 

karakterek nincsenek a táborban, a játékosok a történet 

szempontjából lényeges döntési pillanatokban Mesélői 

engedéllyel ideiglenesen megkaphatják az általuk kidolgozott szövetséges 

NJK-k irányítását. Ez csak akkor történjék így, ha nincs valódi JK a 

közelben. 

A játék során a szerepjáték keretein belül a JK-k felkérhetik 

ezeket az NJK-kat egy-egy feladat elvégzésére, de 

megszemélyesítésükkor kerüljük el, hogy azt túlzásba vigyék a játékosok! 

Ha úgy vélitek, hogy ez a játékmód nagyon kellemetlen, zavaró a 

játékosok számára, az első ilyen szituáció után, függesszétek fel ezt a 

játékformát! Megjegyzem, ez a dolog terhet leginkább kezdő 

játékosoknak jelenthet. 

Idő előtti befejezés történik, azaz megkezdődik az ostrom? 

Ha Hayrro halálára fény derül, alteregója veszít vagy nem áll ki 

az adott nap napnyugtáig, akkor a toroniak azonnal megindítják a 

támadásukat. A tartalék – jobbára improvizálandó(!) – történet lényege, 

hogy jobb híján a karakterek mentsék ki egy titkos alagúton keresztül 

Lidyrre-t a városból, annak apja és jegyese kérésére! A lány hevesen 

ellenáll! Az alagút bejárata a Fellegvárban, a kijárata a naptoronynál van, 

így a kidolgozott helyszín is bevethető. Ha mód van rá, valaki – esetleg a 

pegazusos hírnök – még meg is bízhatja őket a naptorony elfoglalásával, a 

már ismert okokból. Addig meg csak szép hangulatosan epikus 

várvédőharcokkal, csak hogy élvezzék a játékot a játékosok! Ha a játék 

ezen formájában a szövetséges NJK-k már csak terhet jelentenek, ha 

jelenlétük a játékélmény rovására megy, iktassuk ki őket! Igaz, ezzel a 

veszteséggel lelombozhatjuk a csapatot. 

  

A 

A 

Mi van, ha… 
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Nem alszanak eleget a karakterek?  

Kérlek Mesélő kövesd figyelemmel, hogy mennyit alszanak vagy 

esznek a karakterek. A modul történéseinek intenzitása nemigen engedi 

meg az ilyen luxus elfoglaltságokat. A végkimerültséget pedig élvezetesen 

le lehet mesélni! 

A karakterek szökni próbálnak a modulból? 

Nagy valószínűség szerint a karakteralkotás már megfelelő 

motivációs hátteret biztosít. Ezenkívül a Mesélő felelőssége, hogy az 

ostromgyűrű erejét és kegyetlenségét már a modul elején hangulatosan 

előadja, ezzel elejét véve minden kitörési szándéknak (Lásd: Háttér – Az 

ostromról). Mágikus szökést, az alacsony TSz okán max. 1-1 karakter tud 

tenni, de még akkor is többen itt maradnak. 

Elhalálozik az egyik karakter? 

Meghalt és vége. A játékos megkaphatja az általa kidolgozott 

szövetséges NJK-t játékos karakternek, esetleg valamely más játékosét, de 

ezt csak akkor, ha az övé már halott, vagy valamely csapattársa a saját 

szövetséges NJK-ját ajánlja fel a csapattársának! 

A játékosok belefeledkeznek a szövetséges NJK irányításába? 

Egyszerűen közöljétek velük, hogy vége az adott jelenetnek, és 

vegyétek vissza az NJK karakterlapját! Legyetek határozottak, hisz ez 

csak egy NJK, és így a KM karaktere! Hacsak nagyon és egységesen nem 

élvezitek, semmi esetre se hagyjátok, hogy szimultán két karaktert 

irányítsanak a játékosok! 

Nurween 

urween kisváros a Pidera-hegység egyik északi 

előhegyének nyúlványán, a Dwill Unió Sur 

tartományában. A hatezer lakosú település a tartomány 

meghatározó lovagrendjébe, a Sasok közé tartozó da Melthass család 

uralma alatt áll. Több bányászfalu és egy naptorony tartozik hozzá, ezek 

védelmét látja el.  

 A város története minden bizonnyal a Ranil-rend áldásos 

tevékenységével kezdődött, ami Psz. 1514-ben egyesítette a Dwyll Uniót. 

Nagyszabású építkezések kezdődtek ebben az időben, és megtörtént a 

toroniak által szétvert, fővárosát és királyát vesztett ország újraszervezése 

is. Sorra nyíltak a bányásztelepülések is a Pidera északi lejtőin – közel 

lévén a toroni határhoz, megfelelő biztosítás mellett.  

 Psz. 1762-ben vették először fallal körül azt a Nubb nevű 

bányászfalut, amelyikből később a város kinőtte magát. Sorsát nem csak a 

Sasok Lovagrend intézőinek véletlenszerű választásának, hanem kedvező 

fekvésének köszönheti, ugyanis nemcsak a kőbányászat és a fakitermelés 

szempontjából van jó helyen, de nagy mennyiségben gyűjtenek be a 

ralanit alapanyagául szolgáló sárga agyagból is.  

 Nurween lassan kis várossá fejlődött, és sikerült 

átvészelnie a zászlóháborúk viharait is, noha azok nem múltak el 

nyomtalanul. A VII. zászlóháborúban Psz. 2416-ban elfoglalták, és több 

hónapig toroni kézen volt, a VIII. és a IX. zászlóháborút megúszta, 

tekintve, hogy nem fekszik fontos stratégiai irányban. A X.  

N Elhelyezkedés 

Nurween városa térkép 

382. old. 

Történelem 

da Melthass Ház 

366. old. 

Az ostromról 

352. old. 
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zászlóháborúban súlyos csapás éri, a Burznál is győző, villámokat szóró 

toroni vezér lerombolja, és ork hadak teljesen kifosztják, több évtized kell 

neki, mire talpra áll. A XI. zászlóháború idején már a Sasok Lovagrend 

egyik lovagja, Mundhaar da Melthass csapatai védik sikerrel. A város 

ellen is áll a toroni csapatoknak, igaz, ekkor sem küldenek ellene nagy 

erőket. A háború után egy évvel, Psz. 3364-ben a város és környéke a da 

Melthass-ház birtokába kerül.  

 A XII. zászlóháborút végig ostromzár alatt tölti, míg a XIII. 

zászlóháború elszalad mellette, történelem és szerencséje okán is 

kiválasztják, hogy a dwoon védelmi rendszer, a százegy naptorony 

egyikének vigyázó városa legyen.  

 Psz. 3691-ben épül fel a város melletti sziklákon a naptorony, és 

kis erődítménye. 

A nemesi város közigazgatásáért a da Melthass-áz intézője felel. 
A nemesi család feje jelöli ki a város kulcsbeosztású tisztségviselőit, az 
egyháziakat leszámítva. Ilyenek a katonai egységek parancsnokai, bár a 
nemesi sereg élén a családfő-lovag áll, a számvevők, akik a bányászfalvak 
gazdaságait irányítják, illetve a főbírók is, akik Ranil helyi papjaival és a 
családfővel együtt látják el a bírói feladatokat. 

A város nincs részekre osztva, területe egyébként sem akkora, ami 
indokolná a tagolt közigazgatást. 

Nurweenban természetesen Ranil vallása nemcsak a meghatározó, 
de az egyetlen is. Valószínűleg a lakosság sem engedné és nézné jó 
szemmel bármely más isten templomának felépítését, ezzel magyarázható, 
hogy a városban csak Ranilnak állnak templomai és szentélyei. A 
főtemplom – inkább pozíciója okán, mintsem méretei miatt kapta ezt a 
titulust – mellett három kisebb szentély is található a város falain belül, a 
tűzjósdával és az Építők rendjének székházával kiegészítve, akik a Psz. 
XXXVI. század elején települtek Nurweenbe. 

Meg kell még említeni azokat a törpe bányászokat, akik a Grómssa 
bányaház képviseletében az unió legtöbb bányáját felügyelik. Küldötteik 
Nurweenben is megtalálhatók, és Ranil tudja, milyen vallást követhetnek, 
egy biztos, elég bölcsek hozzá, hogy se nyílt templomot ne építsenek ősi 
isteneiknek, se nyíltan ne vallják hitüket – ez a tartózkodó bölcsesség 
hosszú együttműködést biztosít a dwoonok fafejűnek mondott népével. 

A város gazdasága több lábon áll, és igen jövedelmező birtoknak 
számít. A környékbeli falvak építőanyagnak való követ bányásznak, ám a 
városban is található jó pár család, aki minden nap a bányákba indul. A 
favágó is népszerű foglalkozásnak számít, a városból inkább csak a 
kitermelt nyersanyagot viszik tovább, a fa feldolgozása nem jellemző. 
Annál inkább a kőé, pontosabban a kőpor és a sárga agyag családi 
hagyományokon alapuló arányú keveréséből előállított ralanit, amit Ranil 
csontjaként fordítanak. Az anyag előállítása egyébként az egész Észak-
keleti Piderára jellemző. A sárga anyag, amely jól formázható, a napon 
megszáradva – Ranil hatalmával átitatva – hihetetlenül erős, csontsárga 
kővé szilárdul, amelyet építkezésekhez használnak az unióban. 

Természetesen a kézművesség is jelen van, az agyagot a 
fazekasok is feldolgozzák, az edényektől kezdve a sípokon át az egyszerű 
téglákig mindenfélét készítenek belőle. A város körüli földek éppen 
elegendőek a város lakosságának, és a naptorony őreinek ellátására. 

Közigazgatás 

Vallás 

Gazdaság 
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Békeidőben a város közbiztonsága kifejezetten jónak mondható. 
A kevés idegen, és a dolgos, fegyelmezett dwoon lakosok egyaránt 
eredményezik ezt. Bár botorság volna azt gondolni, hogy az alvilág nincs 
jelen szervezett formában, soha nem lépik át azt a határt, hogy a 
katonáknak jelentősebb fellépést kellene eszközölnie ellenük. 

Nurween közbiztonságára egyébként a da Melthass-ház 
fegyveresei ügyelnek, kiegészítve a Sasok Lovagrend közrendű tagjaival 
és katonáival. Az őrséget a városőrség parancsnoka koordinálja, akit a da 
Melthass-ház feje nevez ki, ugyanakkor a Sasok Lovagrend tagja. A 
szokás az, hogy a nemesház emberei inkább a fellegvár és a fontosabb 
épületek őrzését végzik, míg a rend katonái ügyelnek a falakra, a város 
kapujára, és hatfős járőreikkel fenntartják a rendet a városban. 
Természetesen háború esetén a lakosság majd minden férfi tagja fegyvert 
ragad, és a részt vesz a város védelmében. 

Nurween épületei leginkább a közelben bányászott szürke 
gránitból, valamint a helyben égetett halvány vörös téglából épülnek, ám 
rendre előfordul – különösen, ami a díszítéseket illeti, a ralanit 
alkalmazása, a csontsárga oszlopfők, szobrok és domborművek díszítenek 
majd minden épületet (leszámítva a magánkézben levőket). A tetők a 
hegységek tölgyéből készülnek, halványvörös cseréppel, ez alól kevés 
kivétel van. 

A házak dwoon szokás szerint egy nyitott, központi udvarral 
készülnek, ahová utat találhat a napfény. Ez a házak, épületek nem csak 
szerkezetileg, de a bennük folyó életet tekintve is központi része, minden 
egyéb rész innen nyílik. Ugyancsak gyakori a dwoon épületekre jellemző 
oszlopcsarnokok alkalmazása, a Nap fiai amikor csak lehet, a magas, 
karcsú oszlopok között, majdnem a szabad ég alatt élik az életüket, így a 
műhelyek, üzletek, de gyakran a hivatalok is rendelkeznek egy külső, 
oszlopos résszel, ezt nevezik trool-nak, amit rendszeresen tornácként 
fordítanak, noha sokkal nagyobb és több annál. A nagyobb paloták, 
jelentősebb épületek tetején is gyakorta alkalmaznak teraszokat, 
amelyeket azonban ritkán fednek, így csak jó időben használhatóak. 

A várost uraló épület a da Melthass család régi fellegvára, amely 
a város legbelső, legmagasabb pontján, ám attól nem igazán elkülönülve 
áll. A falának belső oldala erősen tagolt, egyetlen kapuja a központi 
körbástya alatt nyílik. Az egyes épületei egymásra támaszkodva 
meredeken futnak fel a hegyoldalra. 

A legmagasabb építmény Ranil déli sziklateraszra emelt 
temploma. A csontsárga Nap-hősök tartotta cseréptetőzetéről azonnal 
felismerhető épület nem csak a város legdíszesebb épülete, de a közösségi 
élet központja is. Szintén gyakran látogatott épület a Tűzjósda nyitott 
épülete. Ranil templomának számít, bár zártabb hely az Építők rendjének 
emeletes, teljesen kő rendháza. 

A város minimális átutazó forgalommal bír, ezért csupán egyetlen 
igazi fogadója van, amit a Szilaj Lángokhoz címeztek építői. A városban 
inkább kocsmák találhatók, ahol a helyiek összegyűlhetnek, ilyenből több 
is akad, legismertebb a középen elhelyezett, nyíltszíni tűzhelyéről 
nevezetes, ételszagú Pecsenyetermő, vagy a borválasztékáról nevezetes 
Hajnali Harmat, esetleg a szegényesebb, ám csinos felszolgálóiról 
elhíresült Napsugár-köszöntő. 

Városőrség és 

közbiztonság 

Épületek 

Fogadók 

Városőrök 

377. old. 

Palotaőrök 
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A város falának egyetlen kapuja van, amely a köralakú főbástyán 
keresztül vezető 20 láb hosszú bejárati alagutat zárja le. A járat szélessége 
közel hét láb, magassága négy láb. A bástya alatt áthaladó alagút bejáratát 
egy robosztus kapu zárja le, míg a város felőli végén karvastagságú 
elemekből kovácsolt rostély található. Az alagút mennyezetében és 
kétoldalt számtalan lőrés. A 8-12 láb magas városfal, amely kétoldalt a 
környező hegyekre fut fel, kihasználja a terep adottságait. Teljes 
hosszában (900 láb) gyilokjáróval van ellátva. Két végpontján két, szintén 
hajítógépekkel felszerelt, köralakú bástya. A déli a nagyobb, 
robosztusabb, az északi sudárabb egy hegyormon áll. Ez utóbbi külső 
falától indul – és így innen ellenőrzik – a naptoronyba vezető egyetlen 
hegyi ösvény. A falak szélessége 3-5 láb. A fellegvár falai hasonló 
kialakításúak. 

A város egyetlen kapuját az ostromállapotra való tekintettel zárva 
tartják, Hayrro táborának ellátása miatt azonban olykor, kizárólag a 
nappali órákban, kinyitják. A fellegvár kisebb – 3 láb széles – kapuját 
napkelte után nyitják ki, és napnyugta előtt zárják. A kapuknál az 
ostromra való tekintettel a szokottnál is több őr tartózkodik. 

A fellegvárból egy titkos alagút vezet egyenesen a naptorony 
mellé. Egy másik, hasonlóan rejtett földalatti járat pedig a templomot köti 
össze a Fellegvárral. Előbbiről csak a város ura, utóbbiról a papság 
elöljárói is tudnak! A törpék klánházából egy északra vezető alagút indul, 
amely a hegyek közt bukkan a felszínre. Létezéséről csak a céhtagok 
vezetői tudnak, a törpe kolóniát ezen keresztül tervezik kimenekíteni a 
toroniak elől, de önző módon, vagy félve a toroni kémektől és a dwoonok 
szigorától, erről a menekülőútról senki másnak nem szólnak. Bár ebben a 
felfogásban a törpe vezetők sem egységesek! 

A város a Sasok Lovagrend tulajdona, és számos lakója is a rend 
nemtelen tagjai közé tartozik. Emellett Nurweenben képviselteti magát 
Ranil Építők rendje is, illetve kis létszámban a Grómssa-ház törpéi is 
előfordulnak, bár ők békeidőben leginkább a városhoz tartozó 
bányászfalvakban tevékenykednek. 

A városban elméletileg komoly szigorral súlyt le a törvény 
minden tilosban járóra. Ám most, az ostromhelyzetre való tekintettel 
megszaporodtak az apróbb lopások és hasonló esetek. Az őrök is tisztában 
vannak azzal, hogy az éhség nagy úr, ráadásul kevesen is vannak. Így 
jópár apróbb eset megtorlatlanul marad. 

A súlyosabb cselekedetek fölött azonban sosem hunynak szemet. 
Ilyen esetekben olyan súlyos büntetéseket szabnak ki, mint a csonkítás, a 
tűzpróba vagy a máglyahalál! 

Leírások 

Eredet: dwoon 

Vallás: Ranil 

Politika: Sasok Lovagrend 

Gazdaság: Nurween város 

Családfő: Ralgor da Melthass (44) 

A da Melthass-ház dwoon eredetű, Kruhenirtől, a Hévvel 

Emésztőtől származtatják magukat. A legendák szerint jelen voltak a 

tiernieli királyi udvarban is, ám jelentőségük akkor nőtt meg a Sasok  

da Melthass-ház 

Kapuk, falak, 

alagutak 

Rendek 

Törvénykezés 

Ralog da Melthass 

372. old. 

Lidyrre da Melthass 

371. old. 
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Lovagrendben, amikor Mundhaar da Melthass Psz. 3363-ban, csapataival 

sikerrel tartotta meg Nurween városát a toroniakkal szemben. Egy évvel 

később a várost a lovagrend a családnak adományozta. 

A da Melthass-ház elsősorban katona család, a Sasok 

Lovagrendjében töltenek be nem túl jelentős, ám stabil pozíciót jelentőssé 

válásuk óta. Feladatuk Nurween város irányítása, az ide eső határszakasz 

védelme, és Psz. 3691 óta a városhoz tartozó naptorony ellátása és védelme. 

Politikájukat tekintve a lovagrendhez hűek, nem járnak külön 

utakon – a dwoonokra egyébként sem jellemző az árulás – feladataik 

pedig lekötik őket annyira, hogy ne maradjon erejük a renden belüli 

hatalmi harcokra. A Sasok rend biztos támaszának számítanak. 

Természetesen Ranil vallását követik, és nem csak támogatásukat 

élvezi a Napisten egyháza, de tevékenyen részt vesznek a vallási életben is. 

A család feje a 44 esztendős Ralgor da Melthass, a Sasok 

Lovagrend megyebárója, Nurween védelmezője. Felesége a Tűzhajúnak is 

nevezett Ada-irre, a város közkedvelt jótevője. Legidősebb fia és örököse 

– aki helyi naptoronyban teljesített szolgálatot – Gadar (sorsa ismeretlen), 

őt követi Dorv, a városőrség parancsnoka, legkisebb fia pedig Birril, Ranil 

papnövendéke. Egyetlen lánya Lidyrre. 

A ház címere hajnal- és haló-napsugarak között zöld és naparany 

mezőben arany kardra szúrt vörös oroszlánfej, két ezüst virágtól ölelve, 

Kruhenir lobogó napkorongjába foglalva. 

A da Malthess-ház eddig kidolgozott családfája (Psz. 3692): 

Psz. 3335/3360-3409 Mundhaar da Melthass (74) 

… 

Psz. 3648/3676- Ralog da Melthass (44-) 

felesége: (Psz. 3674) Ada-irre da Melthass (Psz. 3652/3674-) (40-) 

első fia: Gadar da Melthass (Psz.3663-????) (29-??) 

második fia: Dorv da Melthass (Psz. 3666-) (26-) 

lánya: Lidyrre da Melthass (Psz. 3670-) (22-) 

harmadik fia: Birril da Melthass (Psz. 3675-) (17-) 

Az Unió déli védvonalát alkotó 111 naptorony egyike. Mérete – a 

többihez viszonyítva – átlag alatti, és alig egy éve üzemel. A városhoz 

közeli legmagasabb csúcs tetejére építették. Az itt szolgálatot teljesítő 

Ranil-papok nem csak megfigyelnek. Tudományos munkát is végeznek. 

Így az itt szolgáló papok nem csak mesterfokú Pszi-használók, de értenek 

a térképészethez, az időjósláshoz, és a csillagászathoz is. Kiemelten 

tanulmányozzák a napot, és a holdakat. 

A megfigyelést optikus mesterek keze munkáját dicsérő látcső 

segíti, ami a torony tetejében van felállítva. Itt van a legendákból jól 

ismert tükörrendszer is, mellyel a tornyok közötti kommunikációt tartják. 

Alapesetben, békeidőben a torony személyzete 3 fő Ranil-pap 

(megfigyelők váltásban), 4 fős ellátó személyzet (szolgák), 15 fő katona, 3 

fő Ranil-paplovag. A papok és paplovagok a központi toronyban, a 

többiek a bástyákban vannak elszállásolva. 

A tornyot földalatti alagút köti össze a két szomszédos toronnyal 

(kb. 70-80 mérföldre vannak a következő tornyok). Biztonsági okokból a 

városból ide vezető alagút nem az erőd belsejébe, hanem rejtve, az 

építménytől 100 lábnyi távolságra nyugatra bukkan a felszínre. 

A naptorony  

Naptorony térkép 

384. old. 
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Az erőd közepén álló központi torony a megfigyelés célját 

szolgálja, mint egy kilátó. Magassága 30 láb. Tekintve, hogy sziklatetőre 

épült, a torony tetejéről jó időben szabad szemmel akár 10-15 mérföldre is 

ellátni. Éjjel, ha indokoltnak látják, a papok istenük hatalmát hívhatják 

segítségül, hogy a fontos területeket ők nappali világosságban 

szemlélhessék. A naptornyot óvó, háromszög alaprajzolatú, fa 

gyilokjáróval kiegészített védfalak oldalanként 30 láb hosszúak. A 

védelmet a három 8 láb átmérőjű sarokbástya teszi még szilárdabbá. A fal 

és az azok fölé magasodó bástyák magassága 6-8 láb. A védmű körül 

nincs felvonulási területe az ostromlóknak! 

E naptornyot a toroniak egy kisebb elit különítménye az erdőség 

felől éjjel, lopva (fejvadászok, wywern-lovasok, boszorkánymesterek és 

mágia) pár óra alatt elfoglalta, hiszen ez a stratégiailag fontosabb 

objektum. 

A torony saját mágikus védelmét lerombolták, a védőknek viszont 

sikerült elzárni a többi naptorony irányába vezető titkos alagutak 

bejáratát. Az erőd ezen kívül teljesen hibátlan állapotban van. 

A naptoronyban jelenleg két boszorkánymester irányításával két 

tucat képzett fegyveres, illetve egy szakasz wywern-lovas állomásozik. 

Feladatuk a környék szemmeltartása. Az északi bástyánál tartják a három 

wywernt, melyek közül nappal kettő mindig az égen szárnyal. Kb. három 

óránként váltják egymást. A körbástya teteje a pihenő és felszállóhelyük. 

A két szemhéjukba fűzött vaskarikán keresztül pányvázzák ki őket a 

bástyafokokhoz. 

A boszorkánymesterek felváltva vannak ébren, gyakran a torony 

tetejéről szemlélik a környéket. A boszorkánymesterek éjjel előszeretettel 

használják a Bagolyszem varázslatot, amely nappali látást ad nekik 4 

órára. A központi épületet magukénak tekintik, az orkok jelenlétét nem 

nézik jó szemmel! 

Napi egy alkalommal érkezik ellátmány a toroni táborból. Négy 

ork kötélen húzza fel a város északi bástyájának közelében a hegyek 

lábától azt. Ezután végighaladnak a hegyi ösvényen. A nap delelésének 

táján érnek az erődbe, ott megpihennek, majd 12 órakor visszaindulnak a 

város közelében lévő hevenyészett állomáshelyükre, hogy másnap újabb 

kört futhassanak. 

Ha a naptornyot támadás éri, a boszorkánymesterek – vagy a 

naptornyot tanulmányozó pszi-használó stratéga – Pszi üzenetben értesítik 

a toroni táborban lévő társaikat. Ehhez egy percnyi zavartalan meditáció 

kell csupán nekik! Válaszképp a toroniak késlekedés nélkül hathatós 

támogatást küldenek. Másfelől a wywern-lovasok is jelenthetik a 

naptorony megtámadását. Egy wywern röpképessé tételéhez két perc is 

elegendő. Repülni akár éjjel is képesek, csupán a leszállás lehet 

problémás! 

Látványos elemként be lehet mesélni, feltéve, hogy a játékosok 

nappal szabadítják fel a tornyot, hogy megjelenik Ranil egyik angyala, és 

támogatja őket. Ha éjjel jönnek, a torony egyik szintjén találhatják a 

raboskodó lényt. 

  

Naptorony toroni őrei 

379. old. 

Boszorkánymesterek 

378. old. 

Wywern 

380. old. 

Wywern lovasok 

379. old. 

Zombi 

379. old. 
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A Nurween városát ostromzár alá vevő toroni had a lakassini 

légió kék querot-ja, weilyr Tarrhin Lian-on Churtyss querator 

parancsnoksága alatt. Az egység négy plusz egy trossuljából (kb. 600 fő) 

másfelet elvesztett Sagrahas mezején, így most csak a kék zászló fölött 

feszítő Kiméra, Mantikor és Wywern jelvények tűnnek fel a trossulok 

oszlopaiban – a maradék felet Tarrhin feloszlatta, mert csúfosan 

megfutottak, persze bölcs volt annyira, hogy ne kivégeztesse őket, hanem 

a megmaradt három trossul veszteségeit pótolja. Egy trossul a toroni 

birodalmi légiók hadszervezetének megfelelően, hozzávetőlegesen 

háromszázharminchárom nehézgyalogost, száz plusz egy íjászt, és 

száztizenegy lovast, valamint egy tizenöt fős pusztító éket tartalmaz – 

igaz, a pusztítók sagrahasi átvezénylése miatt most csak egy ék áll 

rendelkezésre. 

A Saskarom Lovagrend negyven plusz egy lovagja is a lakassini 

vezér mellett száll harcba, nekik köszönhető, hogy törzsével épségben 

jutott ki a vesztes csata káoszából. Karommal ékített sisakjukat és ezüsttel 

futtatott pajzsaikat csak a vezér mellett látni. A querot mellé a lakassyni 

Árnyékvérűek boszorkánymesteri klánt rendelték, sagrahas után is 

elegendő magitoruk maradt vezérük támogatására. A császári parancs az 

Ikrek Homályfátyol klánját is a lakassini seregek támogatására rendelte, a 

Sagrahasi csatában számuk megfogyatkozott, Tarrhin querotjában épp, 

hogy jut belőlük a fontosabb személyek őrizetére. 

Felderítési feladataikat a Bűvölők ork törzse vette át, a Toron 

szolgálatában álló farkasfiak egy teljes harcos nemzetsége (warg- és 

wywern-lovasaikkal), két pária nemzetsége, több vajákosa és sámánja 

színezte vérével a vezéri lobogót – a szokások szerint. Az orkok 

felügyelete alatt működik egy „rabszolgalégió” is, a jó 300 főnyi láncra 

vert foglyot leginkább csak a nyílvesszők elé hajtani van értelme. 

Szintén Tarrhin parancsnoksága alá került a lakassini légió vörös 

querotjának Oroszlán és Kígyó trossulja. Az utánpótlásból elvileg fel 

lehetne állítani már a kékek Bak trossulját is, de a vezér csak 

segédcsapatokként kezeli őket, amíg a hiányzó Farkasokat is teljes 

létszámmal nem állíthatja hadba, így kívánják a számok. 

A seregben feltűnik még a Kard Testvériség sárga-fekete kockás 

lobogója is, Orwella lovagjai egy teljes karddal (150 lovag és csatlósai) 

támogatták a lakassini légiót, amely a csata után felére fogyatkozva a kék 

querot mellett maradt, csakúgy, mint a dél felé visszavonuló fél rowoni 

zsoldos-ezred. 

A háromfejű támogatását több szekta is biztosította, a 

Felhőkergetők, az Acélkarmúak és a Kétnyelvűek papjait és szerzeteseit 

jócskán megfogyatkozva parancsolta egy egységbe a vezér, ahol aztán az 

Acélkarmúak rangidős áldozópapja erőszakos áttérítéssel megoldotta a 

felekezeti széthúzás kérdését is. 

A teljes toroni had mintegy ötezer főt számlál, jelentős 

mennyiségű nehézgyalogossal és lovassal, mozgékony ork felderítőkkel. 

  

A toroni had  
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A hős lovag fegyverzetének legősibb darabja a Calowynről 

származó mágikus teljesvért. (Ez látható a modul előlapján!) Jelenleg egy 

175-185 cm magas és 85-105 kg-os emberre van szabva. Ha olyasvalaki 

akarja felvenni, aki ezeken a határokon kívül esik, annak ez nem 

sikerülhet. Minimális átalakításához is Páncélkovács Mf, és több mint fél 

nap kell. 

• A mágikus vért statisztikái:

SFÉ: 10; MGT: -2.

• A mágikus lovagkard statisztikái:

Ké: 8, Té: 25, Vé:22, Sebzés 2k6+5

• A mágikus közepes pajzs statisztikái:

MGT: -1, Vé: 45, Ké: 2, Sebzés: 1k6+2

Nevesített NJK-k 

Hayrro en-Treihyss 15. tsz. lovag az Igazi Hős, Tarrhin exrendtársa 370. old.

Lidyrre da Melthass kasztnélküli a város urának lánya, a szerető 371. old.

Diraggir da Metten 10. tsz. lovag Lidyrre jegyese, Sasok lovagrendi 372. old.

Ralog da Melthass 6. tsz. lovag Nurween városának ura, Lidyrre apja 372. old.

Tarrhin Liah-on Churtyss 15. tsz. lovag a toroni parancsok, Hayrro exrendtársa 373. old.

K’Hrak  10. tsz. barbár a soron következő kihívó, toroni bajnok 374. old.

Alavír Thalan  kasztnélküli Lidyrre szolgálólánya 375. old.

Brikk  1. tsz. tolvaj a kíváncsi tolvajkölyök 375. old.

Merénylő(k) 5. tsz. fejvadász a mániákus merénylő(k) 376. old.

Rounn Loandar 3. tsz. bárd az (idegesítő) Krónikás 376. old.

Letölthető galéria: https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2013-galeria.pdf 

Jellemzés: Az Acélsárkányok rend lovagja. Kyr származású, apja 

(Raulud en-Treihyss) révén örökli a lovagi címet. (Az Acélsárkány rend 

egy kyr eredetű – azaz tekintélyes –, ám halódó rend. Mivel – az öröklést 

kivéve – sokáig csak a császár avathatott fel új tagokat, ezért szépen 

lassan kihalnak.) 

„Az Acélsárkányok is kicsiny híján kivesztek Toronból – a IX. 

Zászlóháború idejére számuk tizenhétre olvadt –, ám mivel a császárnak 

sikerült a későbbiekben saját befolyása alá vonni a rendet, feltámadtak 

haló poraikból, s ma a birodalom legerősebb welyrjei között tartják 

számon őket” – [Toron 197.old.] 

Hayrro egy örökletes betegségben szenved, ezért gyakorlatilag 

képtelen utódot nemzeni. Mindig is lázadt ez ellen az istenek által rá rótt 

büntetés ellen. Ifjú korában megjósolták neki, hogy kivel és mikor lesz az 

életében az az egyetlen alkalom, amikor teherbe ejthet valakit. A dolog 

csodásan is alakult, Hayrro jegyese, egy kyr származású hajadon már  

Hayrro en-Treihyss 
15. tsz. lovag

113 éves, kyr, férfi 
káosz 

a Hős 

Hayrro fegyverzete 

https://kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2013-galeria.pdf
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szíve alatt hordozta a lovag gyermekét. Ám ekkor egy toroni vérbosszú 

során meghalt a lány, akinek a családját a császár is kivetette Toronból. A 

negyven év körüli Hayrro bánatában és dühében elhagyta Toront. 

Életének, mivel már nem örökítheti át fiának a családi hagyományt, nincs 

sok értelme. Kalandozó lett, járta a világot. Később Darton hitűvé vált. 

Kinézet: Erős testalkatú (95 kg), átlagos magasságú (180 cm) 

vékony arcú, inkább sármos, mint jóképű férfiú. Látszik rajta, hogy már 

nem fiatal, de képteleség megmondani egy külső szemlélő számára, hogy 

hány éves is. (Valójában 113 éves.) Hófehér haját feketére festi, 

arcszőrzete nincs. Szeme mélykék. Öltözködésén látszik, hogy tehetős. 

Több ezer esztendős családi páncélzata párját ritkító egyedi darab. 

Jellem: (káosz) Öntörvényű, sajátos humorérzékkel megáldott 

férfi. Sokat ad arra, hogy mások (kiváltképp az idegenek), megadják a 

neki járó tiszteletet. Barátokkal, ismerősökkel szemben azonban sokkal 

közvetlenebb. 

Motiváció: Megfelelni a maga által újraalkotott lovagi 

eszméknek. Az értelmetlen, öncélú pusztítást mindennél jobban megveti. 

Másik nagy szenvedélye a hölgyek becserkészése. Ehhez különösen jól 

ért, adottsága van hozzá! 

„Ne az én sorsomat féltse, az már úgyis megíratott.” 

Erő 17  Ép: 15  Fp: 165  Harcértékek 

Állóképesség 16        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 16  Mp: -  Pp: 45  Alap - 27 123/7 172 - 

Ügyesség 17        Ököl 2 37 127 173 k6+3 

Egészség 18  Ellenállás A M  Lovagi kard 2 40 158 204 2k6+8 

Szépség 15  TME 5 5  Közepes pajzs 2 27 123 +45 k6+2 

Intelligencia 15  Statikus 45 45        

Akaraterő 15  Dinamikus 10 10        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 60 60        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (lovagi k.) Mf Etikett Mf  közös 5 

Ökölharc Mf Történelemismeret Mf  toroni Mf 

Vértviselet Mf Emberismeret Mf  erv 5 

Lefegyverzés Mf Politika/diplomácia Mf  pyarroni 4 

Kocsmai verekedés Af    Pszi használat Mf 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet, elegáns ruházat, mágikus teljesvért (SFÉ: 10; MGT: -2). 

Jellemzés: A város urának bővérű, huszas éveinek elején lévő 

leánya, aki nincs kibékülve a Diraggirral kötendő érdekházasság 

gondolatával. 

Kinézet: Alacsony, formás idomokkal rendelkező, mosolygós 

arcú, hosszú barna hajú lány. Színes, lenge ruhákban jár, az évszaknak 

megfelelően. 

Jellem: (élet) Akaratos, vidám, lázadó, imádja az izgalmakat, de 

nem kedveli az erőszakot, és fél az elmúlástól. 

Lidyrre da 
Melthass 
kasztnélküli 

22 éves, ember, nő 
élet 

a város urának lánya, 
Diraggir jegyese, 

 a szerető 
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Motiváció: A történet kezdetén imponál neki a hős közeledése, 

úgy érzi, élete nagy kalandja lehet a vele töltött éjszaka, és ezért bármire 

képes. Később aztán mindennél jobban szeretné, ha titokban maradna 

Hayrro halála és a kettejük dolga. Igazából magát vádolja azzal, hogy 

megölte a hőst, és így a pusztulást hozhatja a városban lévő ártatlanokra. 

Ő az első, aki közli a karakterekkel, hogy a lovag halála nem derülhet ki. 

„Jaj nekem, csak senki meg ne tudja!” 

Jellemzés: A Sasok lovagrendjének kismestere, azaz 

harmadmagával a rend hierarchiájában a második ember. Még csak 

harmincas évei elején jár, de már özvegy. Néhai feleségétől egyetlen 

gyermeke – egy lánya – született. Emberei, és gyakorlatilag az egész 

város tiszteli és felnéz rá. Az ország keleti részén jókora birtokokkal 

rendelkezik. 

Kinézet: Erős testalkatú, átlagos magasságú (180 cm), sötét hajú 

férfi. Szépen nyírt szakálla és bajsza van. 

Jellem: (rend) Becsületes, erkölcsös nemes, aki életében és 

cselekedeteiben mindig következetes és határozott módon cselekszik. 

Rajong a lányáért, aki most távol van tőle! 

Motiváció: Megóvni országát és népét a toroni támadóktól. 

„Egy lovaggal beszél, ezt ne feledje!” 

Erő 15  Ép: 12  Fp: 107  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: 36  Alap - 21 91/7 146 - 

Ügyesség 17        Lovagi kard 2 28 111 163 2k6+3 

Egészség 15  Ellenállás A M  Közepes pajzs 2 21 91 +35 k6 

Szépség 14  TME 4 6        

Intelligencia 15  Statikus 36 36        

Akaraterő 16  Dinamikus 10 10        

Asztrál 14  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 50 52        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (lovagi k.) Mf Nehézvért viselet Mf  dwoon 5 

Pajzshasználat Mf Hadvezetés Mf  közös 5 

Lovaglás Mf    erv 5 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Lovagi fegyverzet, 3 Ép-s gyógyital, mellvért (SFÉ: 4; MGT: -4), pajzs. 

Jellemzés: Ő Nurween városának ura. Lidyrre apja. Kiváló 

stratéga, és jó emberismerő. Azt mondják, minden hazugságot kiszagol. 

Jelen pillanatban mély gyász homályosítja el készségeit, hisz az 

elsőszülött fia a Naptorony elestekor feltehetőleg odaveszett. 

Kinézet: Testes, mély hangú, mokány férfi. 

Jellem: (rend) Keménykezű, de igazságos nemesúr, aki felettébb 

büszke otthonára és városára. 

  

Diraggir da Metten 
10. tsz. lovag 

33 éves, ember, férfi 
rend 

Lidyrre jegyese, a Sasok 

lovagrendi kismester 

Ralog da Melthass 
6. tsz. lovag 

44 éves, ember, férfi 
rend 

Nurween városának ura, 

Lidyrre apja 
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Motiváció: Sok mindenre kész azért, hogy megóvja jobbágyait és 

városát. A lánya becsületén esett folt erősen kihozhatja a béketűréséből, 

de ha szembesítik a valódi problémával (értsd toroniak), akkor esetleg 

észhez tér, és nem kér elégtételt. 

„Hát még ez is?! Ó, Ranil fénye ne hagyj el!” 

Erő 13  Ép: 12  Fp: 68  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: -  Alap - 16 64/4 116 - 

Ügyesség 14        Lovagi kard 2 23 84 133 2k6+2 

Egészség 15  Ellenállás A M  Tőr 2 26 72 118 k6 

Szépség 15  TME 5 5  Közepes pajzs 2 16 64 +35 k6 

Intelligencia 15  Statikus 50 50        

Akaraterő 16  Dinamikus - -        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 55 55        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (lovagi k.) Mf Emberismeret Mf  dwoon 5 

Pajzshasználat Mf Hadvezetés Mf  közös 4 

Lovaglás Mf Heraldika Mf  toroni 3 

Nehézvértviselet Af    erv 3 

     Pszi használat - 

Felszerelés: Fegyverzet, abbitacél mellvért (SFÉ: 5; MGT: -2). 

Jellemzés: A seregeket a toroni weilyr Tarrhin Liah-on Churtyss 

vezeti, a Lakassyni légió queratora, mellesleg a lakassyni regitor 

imperialis rokona. Dicső lovag, az Acélsárkányok rendjének tagja. 

Hihetetlenül jól képzett fegyverforgató, és tehetséges hadvezér.  

A toroni vezér és Hayrro közt kizárólag Nyelvtudás (toroni) Mf-

en zajlik és zajlott a kommunikáció, ezt fontos megjegyezni! 

Kinézet: Vékony, ruganyos mozgású férfi. Egyfajta uralkodói 

kisugárzása van. Hamisítatlan kyr famor. 

Jellem: (rend) Rendkívül szigorú hadvezér, aki tiszteletet és vak 

engedelmességet követel meg serege minden tagjától. Az alacsonyabb 

rendek tagjaival csak közvetlen beosztottjain keresztül érintkezik. Egy 

kyr! 

Motiváció: Hayrrot, egykori fegyvertársát, elöljáróját nagyon 

sokra tartja. A kihívását becsületbeli ügynek tekinti. Az idő és a hely 

azonban nem neki kedvez, a seregét Nurween falain belülre kell mielőbb 

juttatnia, így végül saját kezébe kell venni a viadalt. Ha veszít, ha nyer 

Hayrro ellen, a toroni had mindenképp megindulhat majd az 

összecsapásuk után. 

„Én a császárt szolgálom, így sorsom hajóját csakis az égiek 

terelgetik.” 
  

Tarrhin Liah-on 
Churtyss 

15. tsz. lovag 
91 éves, kyr, férfi 

rend 
a toroni parancsok, 

Hayrro exrendtársa 
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Erő 14  Ép: 14  Fp: 171  Harcértékek 

Állóképesség 17        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 18  Mp: -  Pp: 48  Alap - 30 125/8 174 - 

Ügyesség 18        Lovagi kard 2 43 165 209 2k6+6 

Egészség 16  Ellenállás A M  Közepes pajzs 2 30 125 +40 k6 

Szépség 16  TME 7 7        

Intelligencia 16  Statikus 60 60        

Akaraterő 17  Dinamikus 15 15        

Asztrál 17  Egyéb - -        

Érzékelés 16  Teljes 82 82        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (lovagi k.) Mf Etikett Mf  toroni Mf 

Pusztítás Mf Történelemismeret Mf  közös 3 

Vértviselet Mf Heraldika Mf    

Fegyvertörés Mf Politika/diplomácia Af    

Pajzshasználat Mf    Pszi használat Mf 

Felszerelés: Mágikus fegyverzet, méregtől óvó amulett +3, mágikus teljesvért (SFÉ: 10; MGT: -3). 

Jellemzés: A keleti barbárok Óriásölő klánjának tagja, a 

klánfőnök fia. Övéi közt, és már a toroniak oldalán is, veszett hírű hős. 

Többnyire úgy nevezik, a Rist’k-i mészáros. Legemlékezetesebb tette, 

amikor Rist’k hágóját egymaga sikeresen védelmezte fél napon keresztül, 

egy századnyi naplovag ellen. Két darab másfélkezes kardot forgat. 

Kinézet: Több mint két láb magas, hihetetlenül izmos, huszas 

évei végén járó férfi. Hosszú, hollófekete haját több fonatban viseli. Testét 

számtalan sebhely szabdalja, melyekre felettébb büszke. Általában 

mezítelen felsőtesttel veti a küzdelembe magát. 

Jellem: (halál-káosz) Őrült! Ez az első gondolata azoknak is, akik 

szembesülnek főbb személyiségjegyeivel, és van idejük átgondolni a 

dolgot. Könyörtelen gyilkos, aki élvezetét leli mások megölésében. A 

háború – a maga borzalmaival – neki a kimeríthetetlen kielégülés tárháza. 

Erő 17  Ép: 14  Fp: 107  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: -  Pp: -  Alap - 60 113/5 90 - 

Ügyesség 15        Ököl 2 70 117 91 k6+1 

Egészség 16  Ellenállás A M  Másfélkezes k. 2x2 69 136 112 2k6+3 

Szépség 11  TME 1 5     harci lázban 2x2 74 156 70 2k6+4 

Intelligencia 11  Statikus - -     ugrás    +11  

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 11  Egyéb 51 51        

Érzékelés 12  Teljes 52 56        

   

  

K’Hrak 
10. tsz. barbár 

28 éves, ember, férfi 
halál-káosz 

a soron következő kihívó, 

toroni bajnok 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (m.f. kard) Mf Pusztítás Mf  korg 5 

Ökölharc Mf Harci láz Mf  közös 2 

Kétkezesharc Mf Ugrás 55%    

     Pszi használat - 

Felszerelés: Két mágikus, mérgezett másfélkezes kard.  

Méreg: 7. szintű, 1k6 kör alatt ható, testtájék bénulása/HALÁL. 

Motiváció: Végezni minden ellenséggel, a behódolókat pedig 

rettegésben tartani. 

„Kiontom a beleidet, aztán örömmel nézem majd végig, amint 

állat módjára fetrengsz előttem a porban.” 

Jellemzés: Lidyrre szolgálólánya és bizalmasa. Ő hozza és viszi 

titkon a lány leveleit. 

Kinézet: Kissé túlsúlyos, göndör, mézszőke hajú lány. Egyszerű, 

de tiszta szolgálói ruhát hord. 

Jellem: (élet-rend) Vidám és bizakodó. Életével és sorsával 

elégedett, mindig a jószándék vezérli. Viszolyog a piszoktól és a 

szennytől. 

Motiváció: Segíteni Lidyrre-t. 

„Maguk mind rendes népek, bizton bírnának úrnőmnek 

segedelmére lenni.” 

Jellemzés: Egy árva kölyök, aki közel negyed éve él egyedül a 

városban. Az istállók közelében van a búvóhelye. Pösze. 

Kinézet: Szőke, viseletes öltözékkel bíró, 12 éves kiskölyök, az 

éhezéstől eléggé lesoványodva. 

Jellem: (élet-káosz) Nem rossz fiúcska ő, csak hát a körülmények 

áldozata. Alapjában véve vidám és jó természetű. A hétköznapokban 

kifejezetten barátságos. Szereti a tréfákat, néha a szorult helyzeteket is 

ezzel próbálja megoldani! 

Motiváció: Végre egyszer jóllakni. 

„Én nem is láttam semmit! Apám sírjára esküszöm, aki az öreg 

dun lovásza vót!” 

Erő 8  Ép: 4  Fp: 16  Harcértékek 

Állóképesség 11        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 14  Mp: -  Pp: -  Alap - 18 27/15 82 - 

Ügyesség 14              

Egészség 10  Ellenállás A M        

Szépség 13  TME 5 3        

Intelligencia 13  Statikus - -        

Akaraterő 13  Dinamikus - -        

Asztrál 15  Egyéb - -        

Érzékelés 15  Teljes 5 3        

   

  

Alavír Thalan 
kasztnélküli 

22 éves, ember, nő 
élet-rend 

Lidyrre szolgálólánya 

Brikk 
1. tsz. tolvaj 

12 éves, ember, férfi 
élet-káosz 

a kíváncsi tolvajkölyök 
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Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Mászás  66% Lopózás 50%  dwoon 5 

Mellébeszélés Af Rejtőzködés 50%  közös 1 

       

     Pszi használat - 

Felszerelés: Rongyos ruházat, férges kenyércsücsök. 

Jellemzés: Ő(k) – ha véletlenül a 2. nap éjjele előtt meghalna, 

érkezik az ikertestvére :) – az Ikrek szektájának tagja, aki rendkívüli 

tehetségének köszönhetően beavatást nyert az árnyékmágiába is. Hatalma 

etéren még igen csekély, szinte csak az elrejtőzését támogatja. 

Kinézet: Meglepően fiatal, megnyerő tekintetű férfi. Izmos, de az 

átlagnál alacsonyabb. Barna szem, rövid barna haj. 

Jellem: (halál-rend) Általában vidám figura. Nagy önbizalommal 

rendelkezik, hisz eddig még sosem okozott csalódást a megbízóinak. 

Motiváció: Végezni Hayrroval!!! 

„A mélysötét árnyak ragadják el korcs lelketeket.” 

Erő 14  Ép: 10  Fp: 60  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 15  Mp: 10  Pp: 18  Alap - 27 59/5 110 - 

Ügyesség 15        Ököl 1 37 63 111 k2+2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Lagoss 1 35 73 124 k6+6 

Szépség 15  TME 2 5  Pugoss 2 44 75 124 k6+2 

Intelligencia 2  Statikus 25 25        

Akaraterő 15  Dinamikus - -        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 14  Teljes 27 30        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Fegyverhasználat (pugoss) Mf Hangutánzás Af  toroni 5 

Ökölharc Af Rejtőzködés 55%  közös 3  

Lopózás 55%    erv 3 

     Pszi használat Mf 

Felszerelés: Fegyverek, sötét ruházat, abbitacél sodronying (SFÉ: 4; MGT: 0). 

Méreg: 6. szintű, 1k6 kör alatt ható, görcs/bénulás 1k6 napig. 

Megjegyzés: Mágiahasználat (árnyékmágia) segítségével képes néhány apró, árnyékokkal kapcsolatos varázslat 

végrehajtására. 

Jellemzés: Rajong Hayrroért, ezért is döntött úgy, hogy megírja a 

hős életútját. Ez az ifjú bárd Baraadheikről származik. A sziget egyik 

legbefolyásosabb nemesének törvénytelen gyermeke. 

Kinézet: Fiatal, jóképű, kissé megkeseredett, húsz esztendős 

fiatalember. Megjelenése igényes, de nem kirívó. 

Jellem: (káosz-élet) Nem veti meg az élet örömeit. Szereti a 

dorbézolást és imádja, ha a társaság középontjában lehet. Gyengéi a 

csinos fiatal lányok. 

Merénylő(k) 
5. tsz. fejvadász  

24 éves, ember, férfi 
halál-rend 

a mániákus merénylő, 

iker fejvadász 

Rounn Loandar 
3. tsz. bárd 

20 éves, ember, férfi 
káosz-élet 

az (idegesítő) Krónikás 
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Motiváció: Kitartóan küzd azért, hogy minél több időt tölthessen 

Hayrro közelében. Próbálkozik, hogy négyszemközt beszélhessen a 

lovaggal annak múltjáról, hősi tetteiről. 

„Jó Uram! Csak egyetlen percig rabolnám az idejét.” 

Erő 10  Ép: 10  Fp: 35  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: 15  Alap - 24 40/27 95 - 

Ügyesség 17        Rövid kard 1 33 52 109 k6+1 

Egészség 15  Ellenállás A M  Dobótőr 2 34 51 97 k6 

Szépség 15  TME 2 6        

Intelligencia 15  Statikus 15 15        

Akaraterő 16  Dinamikus 5 5        

Asztrál 12  Egyéb - -        

Érzékelés 13  Teljes 22 26        

   

Kiemelt képzettségek  Beszélt nyelvek 

Legendaismeret Mf Hamiskártya Mf  aszisz 5 

Lélektan Af Mellébeszélés Af  közös 5 

     toroni 4 

     erv 4 

     Pszi használat Af 

Felszerelés: Fegyverek, koboz, posztóvért (SFÉ: 1; MGT: 0). 

További NJK-k és Bestiák 

Városőrök  1-2. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erők fegyveresei 377. old. 

Palotaőrök  3-4. tsz. paplovagok a város urának lovagjai   378. old. 

Boszorkánymesterek 4. tsz. bosz.mesterek a naptorony védőinek vezetői  378. old. 

Wywern lovasok 2. tsz. ork harcosok a toroni felderítők   379. old. 

Naptorony toroni őrei 2. tsz. harcosok  a naptorony őrei, toroni felderítők 379. old. 

Zombi  Bestiárium (2. kiad.) 97. old. a naptorony őrei, volt naplovagok 379. old. 

Wywern Bestiárium (2. kiad.) 217. old. az ork égi felderítők hátasállatai  380. old. 

Warg  Bestiárium (2. kiad.) 214. old. a portyázó ork farkasok, hátasállatok 380. old. 

Szerepük: Nurween városában ők a fegyveres rendfenntartók. Jó 

részük kiöregedett, a többség viszont újonc. Összesen kb 150 fő. 

  

Városőrök 
1-2. tsz. harcosok 

ember, férfi 
rend 

 



 

378 

Erő 13  Ép: 9  Fp: 18  Harcértékek 

Állóképesség 12        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 13 30/10 87 - 

Ügyesség 12        Hosszúkard 1 19 44 103 k10 

Egészség 12  Ellenállás A M  Kis pajzs 1 13 30 +20 k6 

Szépség 11  TME 1 2  Rövid íj 2 18 14 90 k6 

Intelligencia 11  Statikus - -  Vértben: -4 -4/-2 -4  

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Fegyverzet, keményített bőrvért (SFÉ:3; MGT:-2). 

Asztrál 11  Egyéb - -  Módosítók (2. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +2 Ké, +5 

Té, +5 Cé, +5 Vé. Érzékelés 12  Teljes 1 2  

Szerepük: A Sasok Lovagrend tagjai, kb 20 fő. 

Erő 14  Ép: 12  Fp: 41  Harcértékek 

Állóképesség 14        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: 27  Pp: 16  Alap - 10 40/2 93 - 

Ügyesség 12        Lovagi kard 1 12 50 100 2k6+2 

Egészség 14  Ellenállás A M  Közepes pajzs 1 10 40 +35 k6 

Szépség 12  TME 3 3        

Intelligencia 13  Statikus 16 16  Vértben: -4 -4/-2 -4  

Akaraterő 13  Dinamikus 2 2  Felszerelés: Fegyverzet, mellvért (SFÉ:4; MGT:-4). 

Asztrál 13  Egyéb - -  Módosítók (4. tsz.): +8 Fp, +8 Mp, +4 Pp, +4 AME, +4 

MME, +5 Té, +5 Vé. Érzékelés 13  Teljes 21 21  

Szerepük: A naptorony elfoglalása után ők felügyelik az ottani 

őrposztot. Másrészt félnapi váltásban ők őrködnek a torony tetején. 

Összesen ketten vannak csak. 

Erő 11  Ép: 7  Fp: 32  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: 28  Pp: 22  Alap - 24 35/15 89 - 

Ügyesség 15        Tőr 2 34 43 91 k6 

Egészség 14  Ellenállás A M  Méreg: 5. szintű, 1k10 szegmens alatt ható, 1k6 óra 

émelygés/ 3k6 Fp. 
Szépség 9  TME 4 5  

Intelligencia 15  Statikus 22 22  Felszerelés: 3 Hatalom itala, mérgezett tőr, esetleg egy 

boszorkánymesteri tetoválás. 
Akaraterő 15  Dinamikus 8 8  

Asztrál 14  Egyéb - -  Megjegyzés: A toronyban lévő pszi-használó stratéga 

statisztikái, a mágiahasználat kivételével, ezzel azonosak. Érzékelés 14  Teljes 34 35  

  

Palotaőrök 
3-4. tsz. paplovagok 

ember, férfi 
rend 

 

Boszorkány-
mesterek 

4. tsz. bosz.mesterek 
ember, férfi 

halál 
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Szerepük: Ők az elfoglalt naptorony védői, illetve a toroni had 

légi felderítői. Összesen három wywernük van. 

Erő 15  Ép: 13  Fp: 29  Harcértékek 

Állóképesség 15        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 12  Mp: -  Pp: -  Alap - 15 47/4 87 - 

Ügyesség 14        Láncos buzo. 1 19 60 98 k6+4 

Egészség 16  Ellenállás A M  Béltépő 2 25 55 89 k6+2 

Szépség 6  TME 0 2  Kis pajzs 1 15 47 +20 k6 

Intelligencia 10  Statikus 10 10  Vértben: -4 -4/-2 -4  

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Fegyverzet, bőrvért (SFÉ:1; MGT:0). 

Asztrál 10  Egyéb - -  Megjegyzés: A szaglásuk és a látásuk is kiváló! Infralátás 30 

láb! Érzékelés 15  Teljes 10 12  

Szerepük: Ők az elfoglalt naptorony védői. Képzett, hadviselt 

fegyverforgatók. 

Erő 13  Ép: 11  Fp: 28  Harcértékek 

Állóképesség 13        Fegyver T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 

Gyorsaság 13  Mp: -  Pp: 8  Alap - 15 50/15 90 - 

Ügyesség 14        Hosszúkard 1 21 54 106 k10 

Egészség 13  Ellenállás A M  Rövid íj 2 20 19 90 k6 

Szépség 11  TME 1 2  Bola 1 17 60 92 k5 

Intelligencia 12  Statikus - -  Vértben (+hárítótőr): -2 -2 -2(+19)  

Akaraterő 12  Dinamikus - -  Felszerelés: Fegyverzet, sodronying (SFÉ:3; MGT:-1). 

Asztrál 11  Egyéb - -  Megjegyzés: Nem egy közülük piszkos cselekhez, 

egyszerűbb fegyvermérgek használatához folyamodhat! Érzékelés 13  Teljes 1 2  

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: lásd a modulban 

Termet: E 

Sebesség: 20 (SZ) 

Támadó érték: 20 

Védő érték: 47 

Kezdeményező érték: 2 

Célzó érték: - 

Sebzés: 2k6+2 (lovagkard) 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 15 (csak túlütéssel sebezhetőek!) 

Fájdalomtűrés-pontok: - 

  

Wywern lovasok 
2. tsz. harcosok 

ork, férfi 
halál 

 

Naptorony toroni 
őrei 

2. tsz. harcosok 
ember, férfi 
rend-halál 

 

Zombi 
Bestiárium II. 

97. old. 
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Asztrál ME: immúnis 

Mentál ME: immúnis 

Méregellenállás: immúnis 

Pszi: - 

Intelligencia: - 

Max. Mp.: - 

Jellem: Káosz-Halál 

Necrográfiai osztály: I. (tudattalan élőholt) 

Leírás: A toroni boszorkánymerterek a naptorony megölt védői 

közül néhányat élőholttá tettek. Harci készségeik rendkívül gyengék, de 

bármelyikük pusztulását alkotójuk megérzi, ezért kiváló őrszemek. 20 láb 

távolságon belül érzékelnek minden élőlényt. A parancs szerinti útvonalat 

járják, míg behatolót nem érzékelnek. A rajtuk lévő mellvértnek 

köszönhetően, SFÉ: 4. 

Előfordulás: ritka 

Megjelenők száma: lásd a modulban 

Termet: N (3,5 láb) 

Sebesség: 140 (L), 25 (SZ) 

Támadó érték: 65 (földön: 50) 

Védő érték: 95 (földön: 60) 

Kezdeményező érték: 28 (földön: 18) 

Célzó érték: - 

Sebzés: 1k10/1k10/1k6 

Támadás/kör: 3 (karom/karom/harapás) (földön: 1 (harapás)) 

Életerő-pontok: 38 

Fájdalomtűrés-pontok: 78 

Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 8 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: Korcssárkányszerű röpképes ragadozók, egy pár 

szárnnyal és egy pár lábbal. Bőrük erős (SFÉ: 3). Harapásuk mérgező: 4. 

szintű, 1k3 kör alatt ható, 3k6 körig görcs/1k6 kör után halál 

Előfordulás: gyakori 

Megjelenők száma: 3k6 

Termet: N 

Sebesség: 120 (SZ) 

Támadó érték: 55 

Védő érték: 75 

Kezdeményező érték: 22 

Célzó érték: - 

Sebzés: k6+1 

Támadás/kör: 1 

Életerő-pontok: 22 

Fájdalomtűrés-pontok: 57 

  

Wywern 
Bestiárium II. 

217. old. 
 

Warg 
Bestiárium II. 

214. old. 
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Asztrál ME: - 

Mentál ME: - 

Méregellenállás: 5 

Pszi: - 

Intelligencia: állati 

Max. Mp.: - 

Jellem: - 

Leírás: A wargok a szokásosnál jóval nagyobb, szívósabb és 

ravaszabb farkasok. Ezen páldányokat az orkok „megszelídítették”, ezért 

vesznek részt a hadmozdulatokban. Nyílt terepen rohamozva támadnak, 

gyakran egyszerre többen egy azonos célpontra. 

Térképek 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez mindig észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült. 

 Dwyll Unió 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, ynevi mérföldben) 

 

Forrás: www.kalandozok.hu/ynev (részlet) 

Szerző: Magyar Gergely 
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 Nurween városa 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 

 
 

A városon belül 1000 láb távolság gyalogos megtételéhez egy embernek 10 (egy törpének 15) percre van 

szüksége. 

Lóval (vagy szekérrel) az 1. és 4. számjelű helyek közti útvonalon lehet közlekedni. De onnan az 5. és a 2. 

helyek is elérhetőek ezen a módon. Utóbbi két helyre kizárólag lépésben lehet lovon eljutni. 
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 Nurween környéke 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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 Naptorony 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban) 
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