Aki bújt, aki nem
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M.A.G.U.S. kalandmodul 1-3. szintű kalandozóknak
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Bevezető
1 perces összefoglaló
A modul - a megszokott kalandozok.hu stílustól eltérően - egy ynevi mércével hétköznapi mértékű,
emberközelibb kihívást kínál a JK-k számára egy egyszerű, mégis csavaros történet keretében.
A történet kulcs NJK-i nem nagyhatalmú politikusok, mágia tudók vagy isteni kegyeltek, hanem
hétköznapi emberek, akik saját kis céljaikért küzdenek, és amiket a kalandozók (az ő szemükben)
hátráltatnak. Az alapsztori igen egyszerű - a JK-k kuszálják össze, és kreálnak belőle egyedi,
csavaros történetet saját cselekedeteik folytán.
A modul szándékosan nincs részletesen kidolgozva. Egy alap keretet ad a KM számára, aki spontán és
informálisan alkalmazkodik a JK-k cselekedeteihez. Ebben a modulban tényleg kiszámíthatatlan a
végeredmény.

A modul felépítése
A modul 4 részből áll:
1. kb. 2 óra: Bemesélés
Prológus, hangulatkeltő és csapat összeszoktató játék.
2. kb. 3 óra: Első ciklus
A modul elkezdődik. A JK-k felismerik a helyzetet, és elindulnak valamilyen irányok felé.
3. kb. 3 óra: Második ciklus
A JK-k szabadon cselekednek, a KM spontán improvizálva teljesen hozzájuk igazítja a történetet.
4. kb. 3 óra: Harmadik, záró ciklus
A KM összetereli a JK-k által összekevert és széthúzott szálakat. A történet kerekedik, majd
lezárul.

A kalandozó csapat
A Játékosok részben kidolgozott karaktereket (Lásd Mellékletek) kapnak előre, melyeket maguk
formálhatnak a saját kedvükre a karakteralkotás szabályai szerint.
Érdekesség a Játékosok számára már a karakteralkotás során, hogy a kalandozócsapat egy NJK-t is
tartalmaz, egy O’Shil Tiengor nevű bárd a társuk.
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Bemesélés, prológus (modul kezdete előtt)
Helyszín és időpont
- Predoc, Hefremin városa
- P. sz. 3696, Krad kvartjának Ifjak havában, a 12. napon
Visszatekintés: a csapat küldetése
- A JK-k Hefremin városában tartózkodnak, tetszőleges helyszínen. Egy ismeretlen, de a
kalandozók egy barátján keresztül igazolt, nagy tekintélyű megbízó egy kockázatos feladatra kéri
fel őket.
- A feladat bizalmas: több küldeményt kell határidőre eljuttatni több, különálló helyszínre.
Ezután - kezükben a küldeményért kapott dologgal - határidőre vissza is kell térni egy kijelölt
találkozó helyre, ahol megkapják a szolgálataikért járó jutalmat. A jutalom akkora összeg (200
arany), hogy cserébe nem kérdezhetnek semmit a küldetésről.
- A dolog csakis úgy sikerülhet időben, ha a kalandozók mind külön válnak és külön juttatják el a
saját küldeményüket a megadott címre.
- Hefreminben, a megbízás helyszínén veszik át a nem túl nagy méretű küldeményeket: egy-egy
tenyérnyi méretű (áldott) agyagszobrot. A szobroknak sértetlenül kell eljutnia a címzettekhez. A
címzettek kilétét még egymással sem oszthatják meg - mondja a megbízó. (A titkos üzenet - ezt
ők akkor még nem tudják - a szobrok belsejében van.)
- Amikor megkapják a küldetés részleteit, rajtaütnek a csapaton (ennek részletei a KM-re vannak
bízva). A kalandozók elmenekülnek. A helyszínen tartózkodó megbízó ebben segíti őket, és ő is
sikeresen elmenekül.
- A KM ezt a részt opcionálisan lemesélheti a prológus részeként, bemelegítésként.
- A bemesélés végén (amit mind túl kell, hogy éljenek), a kalandozók útjai elválnak. A
történetünk pedig úgy folytatódik, hogy mind sikeresen kézbesítették a küldeményt,
megkapták a válasz küldeményt és most érkeznek meg Dandromet-be, ahol 3 nap van
hátra a megbízóval lebeszélt találkozó napjáig.
Kérdések és válaszok (a bemeséléssel kapcsolatban)
- Mi volt a küldetés?
- Játékosok száma + 1 db küldeményt kellett eljuttatni néhány Gályák-tengere menti
kikötővárosba (pl. Ers, Patarre, Riera, Sokorosa, Sushtar) és visszahozni a válasz
üzeneteket az előre megbeszélt helyre, a Dandromet nevezetű faluba a megbeszélt
időpontra.
- Mi ez a helyszín, ahol rajtuk ütnek a bemeséléskor?
- Bármilyen helyszín lehet a KM döntése szerint. Például egy Hefreminben horgonyzó hajó
VAGY egy ottani fogadó VAGY egy félreeső raktárépület VAGY ...
- Ki üt rajtuk?
- Lényegtelen. Egy személy vagy szervezet, aki nem akarja, hogy az üzenet célba érjen.
Pl. ha a csapat jó (Rend/Élet), akkor gorvikiak ütnek rajtuk, ha rossz (Káosz/Halál), akkor
shadoniak.
- Ki a bemesélésben szereplő megbízó?
- Lényegtelen. Egy szavatartó, talán alvilági illető, aki viszont garantáltan tartja szavát és
fizet, ha teljesül az alku!
- Mi a jutalom?
- 200 arany.
- Hogy kaphatják meg a jutalmat?
- A megbízóval való megegyezés szerint a 200 arany akkor jár nekik, ha
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1. ha minden, megbízó által küldött szobor/üzenet célba ér - ez megtörtént!
ÉS
- 2. minden válasz üzenet is időben visszaér a megbízóhoz - ez még nem történt
meg!
A megjelölt időpontban és helyszínen át kell adniuk a válasz üzeneteket a megbízónak,
és ott helyben, azonnal meg is kapják a nekik járó jutalmat.
- Időpont: P. sz. 3696, Bölcsek havának 14. napja, a Kettős Hold Ünnepének
estéjén, naplemente után 1 órával.
- Az időpontot és a helyszínt a megbízó jelölte ki.
- Helyszín: Hefremintől 1 napi járóföldre lévő Dandromet-ban, az ottani fesztivál
központi terén. A megbízó egy, a küldeményekkel azonos szoborral igazolja
majd magát.
- A helyszínt a megbízó jelölte ki. Indoklása: Hefremin nem biztonságos,
valaki nem akarja, hogy az üzenetek és a válasz üzenetek célba érjenek...

A modul kezdete
Helyszín és időpont
-

Predoc, Hefremin kikötővárosától 1 napi járóföldre, egy Dandromet nevű, apró falucskában
P. sz. 3696, Krad kvartjában (meleg évszak), a Bölcsek havának 12. napjának reggelén
- pontosan 1 holdhónappal a Prológus után, 2 nappal a Kettős Hold ünnepe előtt

Jelenet: egy nem hétköznapi hírnök
A JK-k a történet első napjának reggelén, fáradtan és éhesen betérnek Dandromet falva egyetlen
fogadójába, mely a Mantikor farka n
 évre hallgat. Most érkeztek, még nem volt idejük felmérni a
környéket. Egyikük még hiányzik! Ő az O’Shil Tiengor nevű bárd, aki viszont már pár nappal ezelőtt
pszi üzenet keretében jelezte az egyik csapattagnak az itt létét.
Közösen elköltött reggelijük után a fogadóba egy sötét csuklyás fickó lép be, érkezésére a helyszínen
lévő igen kevés vendég is azonnal távozik. A fogadós nincs jelen, hátul a konyhában tartózkodik, így
csak a JK-k és ő marad az étkező teremben. Tartja a 10 lépés távolságot a kalandozóktól, és a
következőket hadarja el:
- Társatok olyat tett, amit nem kellett volna. Megszegte az íratlan törvényeket. Most a mi “ünnepi
vendégszeretetünket” élvezi, fesztiváli hangulatban. Természetesen képesek vagyunk a
megbocsátásra, egy megfelelő jóvátétel ellenében; és képesek vagyunk az ítélkezésre is,
megfelelő cselekedet hiányában. Ne merjetek félbe szakítani! …
- A társatok meghal, amennyiben 3 napon belül nem teljesítitek a kh… kh... hrrrrr... - itt a mondat
félbeszakad, mert az illető arca elfehéredik, szeme fennakad, és a fickó összeesik.
Ha a kalandozók megvizsgálják:
- Egyértelműen halott.
- Alapvető vizsgálat eredményeként: látszólag szívrohamot kapott.
- Szakértő vizsgálat eredményeként: látszólag nincs nyoma méregnek, sem mágiának. Ha
valaki elintézte, akkor nagyon profi volt.
- Egy középkorú, 50-60 év közötti helyi (de legalábbis pyar) férfi.
- Nincsenek kifinomult vonásai. Tetoválással nem rendelkezik.
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Tenyere érdes, kemény munkához és/vagy fegyverhez szokott.
Bőre száraz, és fekete foltok vannak rajta, mintha füst vagy korom ivódott volna bele.
Haja ápolatlan.
Tárgyak
- A fekete, csuklyás köpeny alatt egyszerű, szegényes ruházatot visel.
- Találnak nála egy tárgyat (egy fülbevalót), ami a kalandozótársuké volt (Ez lett volna
a bizonyítéka, csak már nem volt ideje felmutatni. A tárgy egyébként nem áll szimpatikus
kapcsolatban a Kobolddal.).
- További felszerelési tárgyai hétköznapiak, lenyomozhatatlanok.
- Egyetlen fegyvert találnak nála, egy közönséges tőrt.

Innentől kezdve a tipikus kalandmenet teljesen felborul... A kalandozók nem tudnak semmit, csak azt,
hogy a társuk eltűnt, valaki fogva tartja, és 3 nap múlva megöli. És hogy Uwel se mossa le róluk, hogy ők
ölték meg a hírnököt...

Motiváció a modulhoz
A modulhoz 2 erős motivációs pont is adott a JK-k számára, így a tervek szerint különböző beállítottságú
karakterek is megtalálják a motivációs nyomást, hogy pörögjenek a kalandban és élvezzék a játékot!
Bajtársiasság
Elrabolták a JK-k kalandozótársát. Ez segítségért - és vérmérséklettől függően akár bosszúért - kiált!
200 arany!
Minden kalandozónál (tehát az összes JK-nál és az elrabolt kalandozótársnál) van egy üzenet, ami
szükséges ahhoz, hogy a megbízó felé vállalt küldetés teljesítve legyen, és megkapják az ígért jutalmat,
a 200 aranyat. Ezért elengedhetetlen, hogy megtalálják az eltűnt társukat, különben nem jár a jutalom.
Mindezek tetejébe ott az időkorlát: 2 nap múlva érkezik a megbízó Dandromet-be!

Háttér
A fesztivál
Egy szerény Darton-pap zarándoklatának indult...
Majd fél esztendővel ezelőtt Ardewin, egy szerény képességű Darton-pap, úgy döntött, hogy a Dúlás
egyik elesett hősének - C'Demor Dainic-nek - sírhelyén megemlékezést tart Darton egyik, a teljes
pyarroni egyház által elismert és tisztelt eseményén: a Kettős Hold Ünnepén, mely épp az elesett hős
születésének évfordulója is egyben. Mivel az elesett, hős Dartonitát nem Pyarron-ban, hanem a család
mára romos kastélyának családi kriptájában, egy predoci falucska, Dandromet közvetlen
szomszédságában temették el, útnak indult.
… amit egy nagyszájú, ám gyengébb elméjű bárd felfújt...
A Darton-pap úton-útfélen elmesélte zarándoklata célját, és dicsőítette az elesett hőst - így esett, hogy a
Dandromethez legközelebb eső nagyvárosban, Hefreminben, egy bárd felfigyelt történetére. A
jószándékú kobzos csak az “ünnep” szóra figyelt fel (vagy akart felfigyelni) a Kettős Hold Ünnepével
kapcsolatos zarándoklat történetéből, és úgy döntött, megénekli a nagyvilágnak.
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… amit egy jó üzleti érzékkel rendelkező dzsad kereskedő meglovagolt…
“A dandrometi nagyünnep”, ahogy Galra Aszerfat, hefremini dzsad kereskedő fülébe eljutott, nagy üzleti
lehetőségekkel kecsegtetett. Az utcai pletykákra gyorsan reagált, és hamar a tenyerébe csapott
Dandromet földesurának. Megszerezte a jogot “a dandrometi nagyünnep” kizárólagos szervezésére és
javainak szedésére. Az ünnepség fénypontja a Dúlás hősének újratemetése lesz, mikoris a
zarándoklatot vállaló és ezzel a Hallgatag úrtól bűnbocsánatot remélő tömeg részt vehet a szertartáson.
A neves esemény előtt 10 nappal már fesztivál sátrak épültek a falucska határában, Dandromet
méreténél háromszor nagyobb területen.
… amire egy szemfüles tolvajklán piócaként tapadt…
Nincs fesztivál szemfényvesztők, kártyajósok, mutatványosok és zsebesek nélkül. Egy kisebb, ynevi
mércével pitiánernek nevezhető helyi alvilági szervezet, a Korán Kelők bandája lepaktált a fesztivál
szervezőjével, a dzsad kereskedővel, hogy ők biztosíthatják a “mutatványosokat” az ünnepre.
… amibe az Istenek keverték a kalandozókat.
Ezt a helyszínt jelölték ki a kalandozók találkozóhelyének.

A TITOK: az elveszett társ és a kétségbeesett fogadós
A JK-k eltűnt kalandozótársa, a bárd O’Shil Tiengor, valamilyen általa kiötlött álcában és álnéven már
több nappal ezelőtt ideért a fesztiválra. A falu egyetlen fogadójában, a Mantikor farkában szállt
meg. Azóta eldorbézolta az egész megmaradt vagyonát, szerencsejátékra, örömlányokra és ételre-italra
költötte. Pár nappal ezelőtt éppen ebben a kocsmában ivott, ő volt az utolsó vendég, mikor részegen
véletlenül lefejelte egy asztal sarkát, majd esés közben eltörte a bokáját és elájult.
A fogadós Gaid Miron és az inasa szobájába vitték, ápolták... aztán a súlyos kényszerhelyzetben lévő
fogadósnak ötlete támadt. Megzsarolni a kalandozókat. Látta milyen sok pénzt költött az ájult kalandozó,
hallotta a részeg történeteit az érkező társairól és a nagy jutalomról, így szagot fogott. Ezeket jól meg
lehet fejni! Az inasa persze megijedt, és figyelmeztette, hogy ne kezdjen kalandozókkal, de nem
hallgatott rá, és kieszelt egy tervet…
Az ájult kalandozót átvitték a fogadó egy másik szobájába ápolni. Ott lábadozik most is.
A kalandozó ilanori bárd, O’Shil Tiengor
- Bokatörött, nem tud járni, ágyban fekszik egész nap. Pap nem járt még nála. Ez nem kirívó
számára, tudja, hogy nincs gyógyító a faluban.
- Nincs megkötözve, nincs akadályoztatva. Beteg vendégként, kiemelkedő vendégszeretettel van
kezelve! (Nem is tudja, hogy fogoly! Hálás azért, hogy ápolják és ellátják.)
- A sérüléseket nem számítva jól érzi magát, javarészt alszik a sok bódító herbáliumtól.
- Mivel egész héten részeg volt, teljesen elvesztette az időérzékét. A fogadós azt mondta neki,
hogy csak 3 napig volt részeg, tehát a társai érkezéséig még van 4 nap, és ő ezt el is hiszi.
- Folyamatosan kábult-bódult állapotban van tartva, hogy ne legyen vele probléma, ne
kérdezzen sokat, ne akarjon mozogni. Ezt gyógyfüvekkel és párologtatókkal érik el.
- Pszi használatára képtelen a folyamatos kábultság és bódultság miatt. Statikus pszi pajzsai
megvannak.
- Felszerelését és ruháját elvették tőle csinált, jószándékú indokokkal. „Ruhájára úgy sincs
szükség betegen, adunk hálóinget, a fegyverei, tárgyai pedig ott vannak az utazóládájában, amíg
felépül.” Fülbevalóját - állítják jóakarói - kockán bukta el. A kalandozó – kábult és beteg lévén –
mindenbe belement.
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A fogadós tudja, hogy egy kalandozóról van szó, és csak addig tudja fogva tartani, amíg ő nem
tudja, hogy fogoly. Minden kérését teljesítik tehát, hogy elérjék, hogy a szobában maradjon.
A „nagyhatalmú, titkos szervezet” tehát a fogadósból és az inasából áll. Egyedül ők ketten tudnak a
zsarolási tervről és a fogvatartott kalandozóról. A fogadó többi személyzete nem tud semmit. A
szobáról úgy tudják, hogy egy nemesúr vette ki és nem szabad zavarni, a fogadós személyesen
szolgálja ki.
A fogadós a “hírnököt” három faluval arrébb szedte össze: egy szénégető volt, akit látásból ismert, tudta,
hogy pénzért mindenre kapható. Megfizette tehát, hogy játsszon el egy megbízót: megmondta neki, hogy
mit kell mondania, de azt nem, hogy kiknek, hogy ne riassza el a szénégetőt.
A hírnök-szénégetőt nem ölte meg senki, nincs mögötte semmilyen összeesküvés... csupán szegény
szénégető traumatikus, sokkos állapotba került, amikor a találkozáskor rádöbbent, hogy egy csapat
kalandozó elé került, hogy verje át őket. Bizony az Istenek fintorának vagy Darton humorának
köszönhető, hogy a gyenge szíve nem bírta ezt a pánikot, és éppen ott és akkor mondta fel a
szolgálatot.
A halott hírnök üzenete az lett volna, hogy a JK-k 3 napon belül 100 aranyat tegyenek le Dandromet déli
határában egy piros szalaggal megjelölt fa tövébe. Ezt követően hagyják el a falut észak felé, és 1 órára
a falutól fogja várni őket a társuk, épen és egészségesen.
A fogadós nagyon hamar megtudja, hogy a „hírnöke” halott. Először pánikol, de miután látja, hogy
a kalandozók nem bántják, rájön, hogy nem bukott le. Nem tudja mi történt, de úgy veszi, hogy a
küldetést megkapták a kalandozók, mert nagyon mászkálnak a fesztiválon és a falu környékén. Tartja
magát tehát az eredeti tervhez, és meghúzza magát.
Mint látható, az egész egy amatőr “banda” szerencsétlenkedésének köszönhető. Az „eltűnt”
kalandozó pedig békésen hortyog a fogadó egyik szobájában. Még viccesebb, ha a JK-k szintén
ebben a fogadóban szállnak meg, és egész végig a társuk mellett tartózkodnak.

Helyi szervezetek
Aszerfat emberei
A dzsad kereskedő szedett-vedett alkalmazottai. Rendkívül színes összetételű, különböző rendű és
képzettségű bagázs. Van köztük kocsis, ács, karavánkísérő, számadó, pénzváltó stb-stb. Az egyetlen,
ami összeköti őket, hogy mind-mind csupán a pénzért nyújtanak szolgálatot a dzsad részére.
Dandromet lakosai
A bíró és a 200 fős falu először örült Galra Aszerfat megkeresésének, és annak, hogy pénzre és
hírnévre tehetnek szert. Amikor a falu határában elkezdett épülni több tucat sátor, már ráncolták a
szemöldöküket. Amikor megérkezett kb. félezer zarándok - zömében vedelni, szerencsejátékozni,
szórakozni vágyó férfi - és az őket kiszolgáló vendéglátó sereg, igencsak megváltozott a véleményük az
egész fesztiválról.
Helyi milícia
A körülbelül 30 főt számláló milíciát Dandromet állította ki, Galra Aszerfat ellenkezésére. Mivel a fesztivál
területe felett ideiglenesen a dzsad kereskedő rendelkezik, oda ugyan bemehetnek, de rendfenntartó
cselekedetet nem végezhetnek. Kizárólag a fesztivál területén kívül van joguk a rendfenntartáshoz.
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Nem képzett harcosok, de erős, kétkezi munkát végző falusi férfiak (favágó, mészáros, kovács, stb),
akiket dühít a fesztivál és nem ijednek meg a saját árnyékuktól.
A Korán Kelők bandája
A hefremini székhelyű, piti klán pár tucat emberrel van jelen. Ezeknek fele gyerek vagy serdülő, másik
fele szélhámos, rabló, vagy tolvaj. Harci erejük - 1-2 izmosabb kidobót leszámítva - nincs.
A grófúr kompániája
A helyi földesúr fegyveresei. Bortól és hatalomtól megrészegült, de jól felszerelt és jól képzett
fegyverforgatók, akik, úgy hiszik, bármit megengedhetnek maguknak a hazai pálya okán.

Főbb NJK-k
Ardewin, a Darton-pap /erős varázstudó/
Ő - helyesen - az egész fesztivált egy indokolatlanul felfújt mulatságnak tartja. Az egészet a pokolba
kívánja, zavarja az ő eredeti, szent zarándoklatát. Legszívesebben az egész fesztivált megszüntetné, ha
tehetné, de nem szól bele. Csak azért nem hagyja ott a falut és a fesztivált, mert ez az elesett hős
szülőhelye. Az újratemetésbe is csak azért ment bele, mert a kastély romjai közt árválkodó, omladozó
családi kripta valóban nem méltó egy ilyen hőshöz.
Sokan már azt is elfelejtették, hogy a “nagyünnep” őmiatta indult; mások viszont elvárásokkal néznek rá,
hogy tartson valami nagy rituálét az újratemetés napján.
Galra Aszerfat, a dzsad kereskedő /közepes polgár/
Ravasz fickó, aki kézben tartja, és szorosan markolja a fesztivál szervezését. Az összes árus,
mutatványos, fogadós és örömlány az ő engedélyével van jelen és dolgozik. Hideg, számító módon
használja ki a fesztivál vendégeit és Dandromet lakosait egyaránt. Talán nem is akar majd mindenkit úgy
kifizetni, mint ahogy azt korábban ígérte.
A kalandozók érkezése, mivel ő nem tudja mi célból vannak itt, köp csak bele az addig zavartalan
levesébe...
Sminial Cadat, a földesúr /erős fegyverforgató/
A helyi földesúr. Fiatal nemes, aki “mindenhez ért” és mindenkit ugráltat a környezetében.
Rosszindulatú, könyörtelen és arrogáns figura.
Orchish Krova, Dandromet falu “papja” /közepes varázstudó/
Középkorú, kevés mágikus hatalommal rendelkező pyarroni szerzetesnő, aki mindkét szemére vak. Ez
utóbbi tényt, mint az égiek által reá ruházott kihívásra, méltó mód viseli. Nagyon nem rokonszenvez
ezzel a felhajtással, melyért első sorban Ardewin atyát teszi felelőssé. Az események és a környezet
erősen próbára teszik türelmét.
Gaid Miron, a falu fogadósa /közepes polgár/
A falu leggazdagabb embere: Nála van az “eltűnt” kalandozótárs. Nagy munkabírású és mindig tenni
akaró középkorú férfi, akinek viszont nem fenékig tejfel az élete. Most épp sürgősen pénzre van
szüksége: Történt ugyanis, hogy az egyik nap reggelére eltűnt egyetlen lánya. Ezzel egyidőben üzenete
érkezett, hogy a gyermeket elrabolták és csak váltságdíj fejében kaphatja őt vissza. A valóság - bár
ezzel a JK-kat nem feltétlenül érinti majd -, hogy a fiatal leányzó összejött egy a fesztiválra érkező
szélhámossal. Új szerelmével közös tervük pedig az, hogy egy látszat emberrablást színlelve kizsarolják
az “örömapától” a közös újrakezdéshez szükséges vagyont. Pontosan 100 aranyat.
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Fiel Miron, a kompmester /közepes fegyverforgató/
A fogadós Giad testvérbátyja. Pokróc természetű, de belül jó szándékú férfi. A falu legerősebb embere.
Ennek ellenére - pedig mindkettejük üzlete egymásra épült - kifejezetten rosszban vannak. A pontos
okok azonban a múlt homályába vesznek.
Hondar Küjnel, a szállásmester /erős fegyverforgató/
Aszerfat egyik első embere, állítólag egykori veterán fegyverforgató, aki még a Dúlás során is harcolt.
Bal karja csuklóból csonka. Ő felel a zarándoklatra érkező tömeg elszállásolásáért, a sátortábor
kialakításáért. A helyi pórokkal rendkívül rossz a kapcsolata. Mélységesen megveti őket és ezt ha csak
teheti érezteti is velük.
Gavala Rossa, a szélhámos(nő) /gyenge varázstudó/
Erioni illuzionista, aki rendkívül jártas a világ dolgaiban és már túlzottan éles fantáziával rendelkezik.
Alacsony szintű szélhámos, aki néhány trükk (10 Mp) erejéig a fénymágia beavatott művelője. Az égiek
összeesküdtek ellene. Folyton bajba keveredik és menekülni kényszerül.
Doborro mester, a falu bírája /gyenge polgár/
Munkában megőszült, első ránézésre tiszteletet parancsoló megjelenéssel bíró férfi. A falunak - még az
előző gróf által kinevezett - első számú vezetője. Meglepően nyitott és józan gondolkodású személy, aki
még a heves vérmérsékletű földesurat is képes jól kezelni.
Krof Drof és Tradorn Etios, az építőmesterek /közepes polgár/
A törpe és gianagi társa, akik az utolsó pillanatban is gőzerővel dolgoznak, hogy időre elkészüljön a
mauzóleum. Világlátott mesteremberek, akik néhány kérdés erejéig örömmel állnak minden munkájuk
után érdeklődő rendelkezésére. Pár helyi munkás segítségével rendületlenül végzik a mauzóleum
munkálatait.

A modul magja
KM, improvizálj!
Teljesen szabad játék. A kalandozók nem tudják, hogy mi történt, és komoly hátteret, összeesküvést
sejthetnek minden esemény mögött. Kezdhetnek nyomozni a városban a nagyhatalmú szervezetek után.
A Dandrometben és a fesztiválon történő eseményeknek közvetlenül semmi köze nincs a kalandozókhoz
vagy az eltűnt társához (leszámítva a fogadóst). A kaland csavarja tehát, hogy minden konfliktust,
összeesküvést és harcot a kalandozók tevékenysége (és paranoiája) fog generálni.
Az egész kaland alapja nagyon egyszerű... a játékosok fogják bonyolulttá tenni!
- Nagyon proaktív játékosoknál a KM dolga szinte csak annyi, hogy hátradől, és reagál a játékosok
összeesküvés-elméleteire, nyomozásaira, cselekedeteire.
- Kevésbé aktív játékosoknál szükség lesz a történet felpörgetésére, színezésére, további
események bedobására. Ezekre alább találhatsz támpontokat.
Nincs előirányzott útvonal, még mellékszálak sem. Helyettük építőkockákat adunk pletykák,
nyomok, események képében, amik közül bármelyiket felhasználhatod, kihagyhatod, vagy
átalakíthatod tetszésed szerint!
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Valós és hamis nyomok
-

-

-

A faluba érkezést megelőzően három nappal a csapat egyik tagja Távoli üzenet varázslattal
sugalmazást kapott a bárdtól, hogy megérkezésük után, pontban délidőben, legyenek a kastély
kapubástyájának romjainál. Jelen helyzetben - eredeti terveivel ellentétben - most ő nem lesz ott,
de ha felkeresik a helyet “megmutatkozik számukra” az Illúzió írás (varázslat) formájában,
hagyott titkos üzenet. (Lásd Kiadandók) Az üzenet megfejtése: KOMPKŐ (Az a két
alkalmatosság, amelyek közé a komp láncát kifeszítik.)
A Távoli üzenetkor a bárd még úgy kalkulált, hogy ő találkozik majd a csapattat. Később aztán,
minden eshetőségre felkészülve úgy döntött inkább elrejti a küldeményt és - arra az esetre, ha
vele történne valami - Illúzió írással rejtett nyomot hagy e rejtekhelyről a társainak. Ez utóbbi
kevésbé varázserőigényes, ráadásul az újabb Távoli üzenetet kapó csapattárs sem élhet vissza
olyan egyszerűen a közvetlenül neki érkező üzenettel.
A váratlanul elhunyt hírvivő köpenyét egy különös címer (Lásd Kiadandók) díszíti, amely talán
egy nagyhatalmú távoli szervezet jelképe? Már a fogadós sem emlékszik rá, ki és mikor cserélte
el egy kupa borra vagy fizetett szállást vele. Mindenesetre ő nem tudott semmit a címer valódi
jelentéséről, amikor a szénégetőnek átadta a jelmezt. A címer valódi háttere itt található.
Akármerre mennek a JK-k, mindig követi őket pár kölyök (a Korán Kelők szemei és persze
mindenkit figyelnek). Ráadásul nehezen tűrik, ha ez ellen valaki tenni próbál.

Pletykák
-

-

Az egész fesztivál egy ürügy, hogy a hatalmasok elrejtsenek egy titkos célt, ami miatt itt vannak.
No de mi lehet az? Az uralkodó át akarja adni a falu tulajdonjogát a szomszéd grófnak?
Nem készül el időre a mauzóleum és ebből hatalmas botrány kerekedik majd. No de ki felel ezért
és mi a késlekedés oka?
A kastély romjai között valahol titkos kincstár rejtőzik, csak valamiért senki nem olyan botor, hogy
felkutassa azt.
A minap a falusi pék felesége hármas ikreknek adott életet, ami egyáltalán nem természetes
dolog. A csöppségeket még senki nem látta, de azt hallani, nem a pék az apa, hanem egy dombi
manó “keze” van a dologban. (Mondjuk a kazamaták mélyén lakó tamari tényleg összefuthatott a
dús idomú hölgyeménnyel...)
Az elkódorgott csorda. A falu ökreit kihajtó kölykök figyelmét elterelte a fesztiváli forgatag. Az
állatok pedig beszabadultak a szomszéd grófsághoz tartozó falu, Jeir kukoricásába. A jeiriek
kártalanítás követelnek és persze fenyegetőznek.

Véletlenszerű események
-

-

A birkózó verseny legerősebb jelöltje egy barbár / amazon. Ha egy JK legyőzi becsületes
párviadalban, a barbár / amazon hitvallása szerint elnyerte örök hűségét - a győztes JK-t
mostantól hűséges házastársként követi mindenhova.
A taverna szomszédos asztalának egyik vendégében a JK-k felismerik azt a személyt, akit még
Hefreminben láttak egy “wanted” poszteren, különösen veszélyesként feltüntetve.
A fesztiválos kifőzdénél könyöklő egyik vendég levesében halálosan mérgező gombát vesz észre
a herbalizmushoz értő JK. Véletlen, vagy gyilkossági kísérlet?
Egy gyanúsan viselkedő, JK-kat ügyetlenül követő NJK-val konfrontálódva kiderül: első látásra
beleszeretett az egyik JK-ba. Hazudik, vagy őszinte; esetleg egy bűbájos keze van a dologban?
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-

Kigyullad(t) egy sátor. Az oltásban akár a JK-k is részt vehetnek. Véletlen vagy szándékos
gyújtogatás? Vajon kié a sátor? És milyen meglepő dolgot találnak az üszkös romok között?
Az egyik mutatványos egzotikus és veszélyes állatokat mutat be. Gyanúsan ért hozzájuk…
Valaki a JK-kra akaszkodik, hogy megbízza őket valami bagatell feladattal, ami jelen helyzetben
garantáltan nem érdekli majd őket! De ő nem hajlandó ezt elfogadni és tovább próbálkozik.
Az erioni illuzionista már megint bajba került és valaki el akarja látni a baját. A JK-kon múlik, hogy
segítik vagy hátráltatják őt vagy ellenlábasait.

Mi van ha …?
Ha a JK-k nagyon bizonytalanok
Egy NJK, talán épp a fogadós, megpróbál segíteni nekik. :) Azaz adjunk a csapat mellé egy NJK-t, aki
látszólag önzetlenül jó vagy rossz tanácsaival vezeti őket.
Ha a JK-k túl korán megtalálják a társukat
Először is: a megbízót akkor is meg kell várni! Az időpont adott, addig ott kell maradni a fesztivál
környékén. Másrészt: készülj fel erre előzetesen és lapozd fel a Háttér Extra című részt, amely kezelni
képes az ilyen szituációt.
Ha már túlságosan összekuszálták a szálakat ahhoz, hogy kimásszanak belőle
Ha a JK-k már összerúgták a port egy vagy több szervezettel is a fesztiválon, akkor ezek igazából le
fogják kötni őket a megbízó érkezéséig. Kifejezetten kihívás lehet, hogy miként jussanak be és
maradjanak a fesztivál központjában, miközben vadásznak rájuk. KM improvizál.

Végkifejlet
Ha a kalandozók az idő lejártáig sem találják meg a társukat, akkor az simán felkel, mert már unja a
fekvést. Kiugrándozik a szobájából, aztán „Hát ti már itt vagytok? Nem holnap lesz a találkozó?” vagy
valami hasonló felkiáltással köszönti őket.
Ekkorra már a JK-k belebonyolódtak a helyi szervezetek között lévő, általuk összegubancolt szálakba.
Ezeknek a lezárását lehetetlen megjósolni előre, alkalmazkodj konzisztensen a kialakult szálakhoz,
de kerekítsd le a történetet!
Egy lehetséges, de egyáltalán nem kötelező befejezés
Az eredeti megbízó a megjelölt időpontban, a fesztivál főterén várja a JK-kat. Ha a JK-k átadják neki az
összes válaszüzenetet, ő ígéretét betartva át is adja a 200 arany jutalmat számukra. Ekkor csap le rájuk
a bemesélésből / prológusból ismert személy vagy szervezet, aki meg akarja akadályozni, hogy a JK-k
átadják az üzeneteket a megbízónak. Tetszőleges üldözés, menekülés, csata - tetszőleges ellenfél ellen.
Bármilyen más befejezés elképzelhető, alkalmazkodj a Játékosok által kialakított történethez!
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Helyszínek és Térképek

Dandromet falu a sátortáborral kiegészülve
Folyó mellé épült, kompja is van, kereskedelmi út vág keresztül a folyón itt, amely indokolja a
nagyobb méretű fogadót.

13

14

A “Mantikor farka” fogadó (emelet / földszint / pince) Tudjuk, hogy a Tale nem Tail ;)

Kompház
15

Kastély rom és egy joker dungeon

16

Templom
(A pyarron pantheonnak (nem egy kiemelt istennek) szentelt templom-szentély.)
17

Mauzóleum

Raktárépület
(a bemesélés helyszíne Hefremin sötétebb szegletében)

18

Statisztikák (NJK-k és Bestiák)
Fegyverforgatók
Karakter

Megjegyzés

Fizikai

Szellem

Ké/Fe Té/Fe

0. Tsz

gyenge

Rövidkard, Rövid íj, SFÉ: 1-3

11-13

8-12

12/21

2. Tsz

közepes

Hosszúkard, Kis-pajzs, Rövid íj, SFÉ: 1-3

12-15

8-12

18/24

4. Tsz

erős

Hosszúkard, Közepes-pajzs, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 2-3

12-15

9-13

24/30

25/37

35/50

45/60

Vé/Fe

80/94

90/124

Cé/Fe

12/16

18/22

Seb(Tk)

ME

AME

MME

Ép

Fp

k6+1(1)

1

0

1

8

15

2

2

2

10

30

13

11

50

k10(1)

100/150

24/50

k10+1(1)

3

12

Vé/Fe

Cé/Fe

Seb(Tk)

ME

AME MME

Ép

Fp

5/

k6/2(1)

0

7

7

5

10

k6/2(1)

1

15

15

6

17

Varázstudók
Karakter

Megjegyzés

Fizikai

Szellem

Ké/Fe

Té/Fe

0. Tsz

gyenge

Tőr, SFÉ: 0, Pp: 6, Mp: 5-9

8-12

11-14

8/18

2. Tsz

közepes

Tőr, SFÉ: 0, Pp: 12, Mp: 10-18

8-12

12-15

12/22

4. Tsz

erős

Tőr, Bot (+12Vé), SFÉ: 0, Pp: 18, Mp: 20-36

9-13

12-15

16/26

17-25

23/31

29/37

72-74

78/80

6/

84/86

8/

k6/2(1)

1

25

25

6

27

Vé/Fe

Cé/Fe

Seb(Tk)

ME

AME

MME

Ép

Fp

1

2

1

6

12

2

6

5

7

25

2

14

13

8

35

Polgárok/szerencsevadászok
Karakter

Megjegyzés

Fizikai

Szellem

Ké/Fe

Té/Fe

0. Tsz

gyenge

Rövidkard, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 1

8-13

8-13

13/22

2. Tsz

közepes

Tőrkard, Alkarvédő, Könnyű nyílpuska, SFÉ: 2

9-14

9-14

19/28

4. Tsz

erős

Tőrkard, Alkarvédő, Kézi nyílpuska, SFÉ: 2

10-14

10-14

25/39

24/34

30/42

37/59

76/90

82/114

88/130

14/18

18/34

22/36

k6+1(1)

k6+2(2)

k6+2(2)
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Bestiák
Név

Tamari/Dombi manó/Kazamata
réme

Pusztai démon/Darton átka/AZ/stb

Termet / Sebesség

Emberi / 130 (SZ)

Kicsi / 150 (SZ) / 100 (földben)

Ké / Té

35 / 75

25 / 65

Vé / Cé

115 / 25

105 / -

Seb / Tám\kör

1k6+2 / 1

1k6+1+méreg* / 2

Ép / Fp

12 / 55

8 / 45

AME / MME

20 15

immunis / immunis

ME / SFÉ

5/1

immunis / -

Leírás

Rovarszerű, hosszú végtagokkal
bíró, csontsovány emberre
emlékeztet. A föld alatt él.
Rendelkezik infra- és ultra látással is
és érzékeli a legkisebb légmozgást
is. Intelligens. A napfényt vagy az
annál erősebb fényforrásokat
képtelen elviselni. Kardjának
pengéjét 5. szintű, altató/kábító
méreggel preparálja.

Kizárólag mágikus (vagy áldott) fegyverrel sebezhető túlvilági teremtmény.
Külső megjelenésében egy dohos rongyokba tekert gyermeki hullára emlékeztet. Különlegessége, hogy képes a
földben is mozogni. Onnét jobbára
meglepetésből támad. A sziklák, épített
utak és felületek viszont útját állják.
* 5. szintű görcs vagy ájulás hatású
méreg, amely gyorsan hat (1k6 kör) és
hatása rövid ideig tartó (1k6 * 10 perc)

Gy.I.K.
Miért nem találják meg a JK-k azonnal a társukat, valami egyszerű trükk vagy mágia
segítségével?
- pszi üzenet (a kalandozótárs nem képes pszire a kábultsága miatt)
- útmutatás papi varázslat (társuk pszi pajzsai megfelelően magasak ahhoz, hogy
esélytelen legyen)
- eggyéválás papi varázslat a halott megbízóra (túl sok Mp, a JK-k között nincs ilyen magas
szintű pap, min. 5 szint kellene hozzá)
- élő történelem bárd varázslat (túl sok Mp, a JK-k között nincs ilyen magas szintű bárd, min. 3
szint kellene hozzá); elegendően magas szintű Adron-pap sincs
- eredetkutatás boszorkányvarázslat (túl sok Mp, minimum 5. szintű boszorkány kellene hozzá)
- személy megkeresése boszorkányvarázslat (nincs a JK-k birtokában a kalandozótárssal
szimpatikus viszonyban álló tárgy)
- antissjárás (az elkábított bárd nincs jelen az antisson)
- varázslói szimpatikus mágia (túl sok Mp, minimum 5. szintű varázsló kellene hozzá)
- társuk fülbevalója, amit a JK-k megszerezhetnek a kaland elején, nem áll szimpatikus viszonyban
az eltűnt kalandozóval!!!
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Miért nem hozat valaki egy papot és gyógyítják meg a sérült kalandozót akár még aznap? Ez neki
nem tűnik fel?
- Dandrometnek nincs saját, gyógyító mágiával rendelkező mágiatudója vagy vajákosa.
- Ardewin, a Darton-pap - a többi Darton-paphoz hasonlóan - nem tud gyógyítani (Darton szférái:
Lélek, Halál).
Miért nem kérhetnek fel a JK-k egy maguknál magasabb hatalmú NJK-t arra, hogy segítsen nekik
megtalálni a társukat? Pl. egy bárdot, boszorkányt, stb.
- Mert nem tartózkodik ilyen a helyszínen. Vagy ha mégis lenne (pl Ardewin), az ő varázserejét
most más feladat köti le.

Háttér Extra (OPCIONÁLIS)
Azon csapatok számára, akik igénylik a komplexebb hátteret, epilógust a történethez, és egy
kalandozókhoz méltóbb, hősiesebb szerepet szeretnének betölteni a történetben. Hangsúlyozni
kell, hogy ez NEM elengedhetetlen része a lejátszandó modulnak, csupán egy olyan lehetséges(!)
forgatókönyv, ahol minden építőkocka a helyére kerül. Tehát:
A pyarroni hős C'Demor Dainic, akit a kis falu mellett lévő családi birtokon eltemettek, fogolyként tanúja
volt, amikor az egyik menekülőben lévő nomád törzsfőnök hatalmas kincset rejtett el. E fosztogatásokból
származó, elátkozott kincs felkutatásához pedig nélkülözhetetlen nyomokat rejt a sírja. A dzsad
kereskedő Aszerfat egyik nomád felesége révén, tudomást szerzett erről a tényről. Viszont a dartoni
temetési szertartás okán nem férhet hozzá a sírhoz. Viszont képbe került számára a zarándoklatot tartó
Darton-pap. A dzsad fejében pedig megszületik a terv. Mivel az egykori családi birtok helyén lévő romos
kastély nem túl illő egy ilyen hőshöz, ezért ő, gazdag mecénás képében támogatja, hogy a
zarándoklat/fesztivál bevételeiből egy új méltó mauzóleum épüljön a hős földi porhüvelye számára. A
mostani fesztivál épp azért van, hogy a zarándokok tanúi és részesei lehessenek egy ilyen nem
mindennapi, újratemetési eseménynek. Ez persze kapóra jön neki, mert az esemény során Ardewin
feloldja a porhüvelyt óvó mágiát. Amikoris ő szert tehet a sírban rejlő információra, a hős köpenyére
hímzett szöveg pontos tartalmára. Kevésbé jó hír számára, hogy a régi kriptába való bejutáshoz - ezt a
Darton-papból ő maga szedte ki - még a varázs feloldása után is szüksége van egy nagyhatalmú
Darton-pap szent szimbólumára. Alvilági kapcsolatán keresztül - aki történetesen a JK-k megbízója próbál erre sürgősen szert tenni. A JK-kat küldöncként küldik ki a környéken ténykedő alvilági
szervezetek orvgazdáihoz, akik ígéretet tettek rá, hogy próbálnak egy ilyen szimbólumot szerezni. Az idő
sürget, ráadásul valami nomád gyökerekkel bíró, veszett hírű szekta is pályázik a kincsekre. A
kalandozók egyike (a magányosan útra kelő NJK bárd O’Shil Tiengor) jár csak valódi sikerrel, azaz csak
ő kap (álcázott) szent szimbólumot, mindenki más átlyukasztott rézérmét szállít üzenetként, vissza.
Viszont a bárdot követik, ő pedig előérzetére hallgatva, elrejti a küldeményt. Társai számára pedig rejtett
üzenetet hagy hátra.

Időzíthető fordulatok a hátralévő játékidő alapján:
- a bárd üzenetét megtalálva és megfejtve meglelheti a csapat az elrejtett ereklyét, amit viszont ezt ők nem tudják - azóta a nomád szekta által akár(!) kicserélődhetett valami más meglepire,
amit a dzsadnak címeztek. Ez pedig csak az átadáskor fog kiderülni a csapat számára. Persze,
ha meglelik a bárdot, ő elárulhatja, hogy az nem is az a küldemény, amit ő eddig szállított.
Viszont biztathatja őket, hogy próbálják valódinak eladni a jutalomért cserében. Mi lesz ebből?
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-

a csapat leleplezheti a fogadóst. Aki bevallja az igazat. Csakhogy addigra már - a korábban
meghalt szénégetőn keresztül, aki ekkor történetesen a tolvajklán embere volt, azok megismerték
a fogadós tervét és váltságdíj reményében valóban elrabolták a bárdot!
a titkos üzenetet megfejtve a csapat megleli a rejtekhelyet, csakhogy a küldemény nincs ott.
Mivel a bárd előbb megírta az üzenetet és csak utána akarta elrejteni a cuccot. Csakhogy a kettő
között lerészegedett és - bár ő azt hiszi - de ezt nem tette meg. De hol van akkor a küldemény?
Talán ott a fogadós pultjának egyik rekeszében, a talált tárgyak között...?
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Mellékletek
A Kalandozócsapat
“Byzon”
Nem
férfi / nő
Kor
32 (emberi) éves
Választható fajok
Ember, Félelf, Elf, Khál
Választható kasztok
Harcos, gladiátor, lovag, bajvívó, harcművész, kardművész
Elosztható Tp
370
Személyiségjegy
Cinikus, kíváncsi, bátor
Kapcsolat a többi karakterrel
Bár minden társát tiszteli és értékeli,
Warg és - különös módon - Mosolygó Kígyó áll hozzá
legközelebb, talán csak nekik tudott megnyílni igazán. Fehér Tigrist óvatos távolságtartással kezeli,
zavarja önhittsége és idealisztikus gondolkodása.
Előtörténet
Nemesi rangját érdemeivel kivívó apja udvartartásában nőtt fel. Apjától, aki bár balkézről született utódját
nevére sosem vette, szinte mindent megkapott. Talán a gyermekágyon elhunyt anyja okán kapott ilyen
kirívó törődést. Azt tehette, amihez kedve volt. Megkaphatott volna bármit, ő mégis kezdetektől fogva,
apja nyomdokait követve, a fegyverforgatók küzdelmes életét választotta. A legjobb mesterek oktatták,
tehetségnek pedig sosem volt híján. Dicsőséges jövő állt előtte, ám egy nap mindez végképp véget ért.
Apja váratlan halála után nem lehetett maradása. Tisztában volt vele, féltestvérei nem tűrik meg tovább,
tán még el is veszejtik. Ezért nem sokat habozott és nyakába vette a világot. Egyetlen célja volt, hogy
minél távolabb kerüljön a múltjától. Abból kellett megélnie, amihez értett. Elvállalt mindent, amit idővel
egyre fogyatkozó elvei megengedhetőnek tartottak számára. Társakra lelt az út során, de igazán erős
kötődést félt kialakítani másokkal. Közben mindvégig rémálmai voltak, melyek létét váltig tagadta és
melyekről sosem volt hajlandó beszélni senkinek.
“Ne hidd, hogy örökké tart a Nyár!”
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“Fehér tigris”
Nem
férfi / nő
Kor
58 (emberi) éves
Választható fajok
Ember, Félelf, Törpe, Wier
Választható kasztok
Pap, paplovag, szerzetes
Elosztható Tp
330
Személyiségjegy
Kitartó, összeszedett, önhitt
Kapcsolat a többi karakterrel
Nem az egyéneket, a csapatot egyben tiszteli.
Elmélete szerint mindenkinek meg van a maga szerepe, ami önmagában vajmi keveset, együtt viszont
mérhetetlenül sokat ér. Warg közönséges viselkedését és Kobold szélhámosságait néha nehezen tűri.
Előtörténet
Erion. Ennyit árultak el származása felől rendtársai. Életének első két évtizedét a Sheral nyugati végein,
a dombok közt megbúvó rendházban töltötte. Távol a világ zajától, hittársai körében szívta magába azt a
tudást, amely végül lehetővé tette, hogy teljes jogú szolgája lehessen választott égi patrónusának.
Feladatául kapta, hogy hirdesse az igét. Járja a világot, tapasztaljon, keresse azokat, akik hozzá
hasonlatos módon arra teremtettek, hogy egy magasabb rendű cél érdekében éljék életüket. Délnek
indult. Eleinte egyedül, majd különféle kompániákhoz csapódva rótta soha véget érni nem akaró útját. Az
út, a vándorlás megpróbáltatásait mind-mind megerősítették hitében és abban, hogy a felsőbb
entitásoknak terve van vele. Nem engedett a csüggedésnek. Minden megpróbáltatás mögött a neki
rendelt, valódi feladatra való felkészítést látta. Közben pedig mindent megtett, hogy a regula szerint élje
az életét.
“Nézz a szemembe, s megmondom ki vagy! Kövess, és megmutatom ki lehetnél!”
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“Warg”
Nem
férfi / nő
Kor
30 (emberi) éves
Választható fajok
Ember, Udvari ork
Választható kasztok
Harcos, gladiátor, fejvadász, barbár, tolvaj
Elosztható Tp
350
Személyiségjegy
Ragaszkodó, mohó, laza
Kapcsolat a többi karakterrel
Legjobb ivócimborája Koboldnak. Byzonra igazi bajtársként
tekint a harcban. Mély érzései vannak Mosolygó Kígyó
irányába, mely az egész csapat számára nyílt titok.
Előtörténet
Ismeretlen helyen született, de amióta az eszét tudja, Hat Városban élt és nevelkedett 28 éves koráig.
Vér szerinti rokonait nem ismerte, az utcák és erdők lakói voltak a családja. Talán mert úgy érezte, hogy
nem rendelkezik családi gyökerekkel, mindig tartozni akart valahová.
A sors az élet sötétebbik oldalára vetette, gyerekkora óta minden nap, minden falatért meg kellett
küzdenie. Megszokta, hogy hideg kő vagy szántóföld az ágya, zsákszövet a ruhája, és maradék az étele.
Amikor pénzhez jut, azt rosszabb esetben - utólagos lelkiismeret furdalással - rövid idő alatt
szórakozásra, drága borra, minőségi ruhára, fegyverre és nőkre veri el. Jobb esetben, amikor az eszére
hallgat, utcagyerekek, mélyszegénységben élők, és kóbor állatok segítésére költi - de egyik esetben sem
marad pénz a zsebében sokáig.
“Élvezd az életet, amíg lehet!”
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“Mosolygó Kígyó”
Nem
férfi / nő
Kor
36 (emberi) éves
Választható fajok
Ember, Félelf, Wier
Választható kasztok
Boszorkány, boszorkánymester, sámán,
tűzvarázsló (renegát)
Elosztható Tp
300
Személyiségjegy
Bizalmatlan, túlélő, nyugtalan
Kapcsolat a többi karakterrel
Az, hogy társaival egy helyiségben képes aludni, számára a bizalom legmagasabb foka. Gyakran
bizalmasa a többieknek, mert tudják, hogy ő nem fecseg semmit, senkinek. Ő maga még nem nyílt meg
a többiek számára teljesen, de közel áll hozzá.
Előtörténet
Egy Darym-pusztabeli, külvilágtól elzárt, kis közösségben nőtt fel. 12 éves koráig nem beszélt civilizált
nyelvet, csak a közösség saját nyelvét. Titokzatos kis törzsének legtöbb tagja valamilyen szinten
tapasztalati mágiatudó volt, minden gyermeket így neveltek.
P. sz. 3674-ben, 14 éves korában, törzsén átgázolt egy Pyarron felé tartó, több ezer lovast számláló
kráni nomád horda. Családja odaveszett az egész közösséggel együtt, ő és néhány, vele egykorú
gyermek élt csak túl, mert az erdőben bújócskáztak épp, a törzs élőhelyétől több mérföldnyire.
A túlélő gyermekek mind Pyarronba vándoroltak, ahonnan a sors külön utakra, az Államközösség
különböző régióiba sodorta őket. 20 éve nem találkozott egyik “testvérével” sem, de szemét mindig
nyitva tartja, amikor a pyarroni államokban van dolga.
A civilizált Dél-Ynevet megismerte, megszokta, de nem érzi teljesen magáénak. Nem találja a helyét a
világban, folyamatosan mozgásban van azzal a kevés kalandozóval, akik elnyerték bizalmát, akiket
barátnak tekint.
“Az a fickó, ott! Nem láttuk már valahol? Szerintem követ minket.”
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“Kaméleon”
Nem
férfi / nő
Kor
Játékos határozza meg.
Választható fajok
Bármely, karakteralkotás szerint engedélyezett faj, ami a
választott kaszthoz engedélyezett párosítás, és nem ember.
Választható kasztok
Bármely, karakteralkotás szerint engedélyezett kaszt, kivéve
bárd.
Elosztható Tp
faj költség + 1
Személyiségjegy
Játékos határozza meg.
Kapcsolat a többi karakterrel
Rajongva imádja az összes kalandozó csapattársát.
Előtörténet
Játékos határozza meg.
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“Kobold”
alias O’Shil Tiengor
NEM VÁLASZTHATÓ KARAKTER!
Nem
férfi
Kor
28
Faj
Ember
Kaszt
Bárd
Tp
360
Személyiségjegy
Bőbeszédű, nőcsábász, összeszedetlen
Kapcsolat a többi karakterrel
Az összes többi karakterrel jó viszonyt ápol, még ha egyeseket idegesít is néha. Néha össze-összekap
egyikkel-másikkal, de mindig tudja, hogy kell kiengesztelni őket. Néhány ököl- vagy kardcsapást
bármikor bevállal bármely társáért - és a kalamajkáért.
Előtörténet
Erigowii születésű bárd, az Árvák egyike. Hazáját - miután kitanulta a zene, a széptevés, a kardforgatás
és a lovaglás tudományait - elég korán, még 20 éves kora előtt elhagyta. Fél Észak-Ynevet meg- és
áthágta, míg Pyarron-ba ért, szerencsésen elkerülve mind az északon dúló XIV. Zászlóháborút, és
lekésve a délen zajló Dúlást.
Itt ismerkedett össze a többi kalandozóval, akikkel évek óta együtt tart jóban-rosszban. Az élet
szerencsejátékosa és igazi művésze, csak a mának él.
“Kegyed akar tőlem valamit. Biztos vagyok benne.”
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Arcképcsarnok

Ardewin

Sminial Cadat

Orchish Krova

Galra Aszerfat

29

Fiel Miron
Gaid Miron

Hondar Küjnel

Gavala Rossa

30

Doborro mester

Tradorn Etios

Krof Drof
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Kiadandók

Üzenet
Az Üzenet megfejtése: A csapat kalandja (prológus) Krad kvartjának Ifjak havában, a 12. napján
kezdődött. Ha esetleg másképp értelmezik a kezdést, és a játék kezdetét veszik figyelembe, akkor Krad
kvartjában a Bölcsek havának 12. napja a dátum. Mindkét esetben a "12. nap" ugyanaz, tehát mindegy,
melyik értelmezést követik. A bárd üzenetének minden sorában a 12. betűt (összetett betűk egynek
számítanak) kell kivenni, és fentről lefelé elolvasni. Így kijön a KOMPKŐ megfejtés.
A másik módszer: A versből az egyébként kilógó "kőszikla" kifejezés számít, a kiegészítő sor pedig arra
utal, hogy a csapat egy kikötőben kezdi az utazását. Így a helyszínen a kompnál lévő kősziklát kell
keresni, vagyis a kompkövet.
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Címer
A címer valódi háttere: azAsszar-ház módos dzsad nemesi család, rokoni kapcsolatban áll az abadanai
emírrel. El Zashra városának irányítói, a családfő az ardzsa rangot viseli. Psz. 3692-ben az ardzsa
Rahman al Asszar. Dzsad módra díszes keretű, zöld, vörös, homokszín hármalt címerükben a Lailat
nyolcágú csillaga, arany vitorláshajó és arany szablya kihajtott tekerccsel.
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