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Első Törvénykönyv (ETK) 

Valhalla Páholy (1997, Budapest) 

első kiadás 

 

Bestiárium (Bestiárium) 
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második kiadás 
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Valhalla Páholy (1999, Budapest) 
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Summárium - A teremtés könyvei (Summárium I.) 

Valhalla Páholy (1999, Budapest) 
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Borító: 
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Jelen mű készítése és közzététele még közvetetten sem szolgál jövedelemszerzést vagy -növelést, 

és e korlátozással mások által ingyenesen és szabadon felhasználható, a szerzők személyhez fűződő 

jogainak tiszteletben tartása mellett. Jelen anyag felhasznál olyan karaktereket, helyszíneket, egyéb 

jellegzetességeket, amelyek más személy szellemi alkotásai, illetve olyan védjegyeket, amelyek 

más személy tulajdonában vannak - ezek önálló felhasználása csak a jogtulajdonosok 

hozzájárulásával lehetséges. A jelen mű a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos 

rajongói alkotás. 

 

 

 

Készült: 

az Úr 2013. esztendejében 
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EGY IGAZI HŐS 
 

1-4. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK 

HELYSZÍN: Dwyll Unió, Sur tartomány, Nurween város 

IDŐPONT: P. sz. 3692. Krad harmadik (Beavatottak) hava 

a XIV. Zászlóháború idején 

 

Írta: Hulla és Magyar Gergely 

 

A modul tervezett stílusa laza, könnyed szerepjáték, helyenként mesterkélt, „csak hogy ne 

legyen olyan könnyű a JK-k élete” fordulatokkal. Azért a Mesélőknek fontos ügyelni arra, hogy a 

játékosok izgalmas fejleménynek, esetleg poénnak, de semmiképpen ne 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. 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, ezt már a modul elején tisztázni 

kell, és következetesen ragaszkodni hozzá! 

 

 

 KONCEPCIÓ 
 

A 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 multú 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 (az itteni katonák más harctéren, Davalon mellett vannak) és velük együtt a játékos 

karaktereket is. 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! 
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ESEMÉNYSOR 
 

AZ ELŐZMÉNYEK 

 

• P. sz. 3651 – Hayrro elhagyja Toront. 

• P. sz. 3692, Ifjak hava – Hayrrot, aki ekkora már a szövetség egyik ünnepelt hőse, felkeresi Alyr 

Arkhon és arra kéri, induljon Nurween-be, és tegyen meg mindent, hogy a város ne kerüljön a 

toroniak kezére. Mellesleg kerülje a telt idomú mézszőke kisasszonyokat! 

• P. sz. 3692, Bölcsek hava 10. nap – Hayrro és kísérete megérkezik Nurween-be, a toroniak 

megérkeztéig a fellegvárban vendégeskedik kíséretével együtt.  

• P. sz. 3692, Bölcsek hava  13. nap – A városhoz tartozó Naptornyot az éj leple alatt elfoglalja a 

toroni had, majd a város felé indul, ahol megtörténik Hayrro kihívása. 

 

 

A MODUL KEZDETE 

 

P. sz. 3692, Beavatottak hava  
• 1. nap (8 óra) – Hayrro győztes viadala Gjorbant-al szemben 

• 1. nap (9 óra) – győzelmi tor, a JK-k infót kaphatnak a konkrét helyzetről 

• 1. nap (10 óra) – a JK-k feladatul kapják a légyott megszervezését  

• 1. nap (18 óra) – a JK-k találkoznak Lidyrre-vel a fellegvár északi sarkánál, hogy a találka 

helyszínére kísérjék 

• 1. nap (19 óra) – Lidyrre és Hayrro a találka helyszínén 

• 2. nap (0 óra) – Wolkum Naizerd látogatása a táborba 

• 2. nap (1 óra) – kíváncsi tolvajkölyök a találka helyszínén 

• 2. nap (2 óra) – Diraggir da Metten az őrjáratával a találka helyszínén 

• 2. nap (3 óra) – Hayrro mennybe megy 

• 2. nap (4 óra) – első merénylet a táborban 

• 2. nap (8 óra) – K’Hark a barbár kihívó megérkezik  

(Halála vagy veresége után pár órával ő vagy sámánja visszatér a rituális lóáldozatra!!!) 

• 2. nap (10 óra) – Lidyrre szobalányának küldönce rossz hírt hoz, az úrnő körül szorul a hurok 

• 2. nap (17 óra) – *Hayrro levelét meglelik Querda nyakában 

• 2. nap (19 óra) – második merénylet élesítve a táborban, lábatlan skorpió a vértezetben 

• 3. nap (0 óra) – a pegazusos hírnök a táborban 

• 3. nap (1 óra)  – *a kémkedő merénylő lebukik  

• 3. nap (7 óra)  – a toroni rendtárs kihívó megérkezik, a toroni had felsorakozik a támadáshoz 

• 3. nap (7 óra)  – *a felháborodott városúr megérkezik 

• 3. nap (10 óra)  – * Diraggir da Metten megtalálja Lidyrre levelét Hayrro sátrában, ha épp ott van  

• 3. nap (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! 
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KÖRÜLMÉNYEK 
 

Időpont 
A modul 1. napja - azaz kezdete - megegyezik Krad harmadik (Beavatottak) havának első 

napjával a P. sz. 3692. évben.  

 

Időjárás 
Az időjárás az évszak ezen szakaszának és a helyszín jellegzetességeinek megfelelően 

forró, napsütés, gyakorlatilag kánikuláról beszélhetünk. A nappali órákban árnyéban legalább 35 
o
C, amely éjszakára sem süllyed 25 

o
C alá. Szellő csak elvétve lengedez, felhőt már egy hete nem 

láttak az égen. A legyek csípnek, a fülledt levegő elviselhetetlen. 

 

Időszámítás  
A modul napi 20 órában számol, az egyes órák térségben használt neveiről a következő 

táblázat tájékoztat. Ennek tükrében a nap kb. 5:55-kor kel és 17:30-kor megy le.  

 

óra elnevezés óra elnevezés 

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 

 

Manaháló  
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/perc.  

 

Helyszín 
A történetünk Észak-Yneven a  DDwwyyllll  UUnniióó  bbeellii  SSuurr  ttaarrttoommáánnyy  NNuurrwweeeenn  nneevvűű  vváárroossáábbaann,,  

aazz  oorrsszzáágg  ddééllkkeelleettii  rréésszzéénn  jjááttsszzóóddiikk,,  kköözzeell  aa  ttoorroonnii  hhaattáárrhhoozz..  
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HÁTTÉR 
 

weilyr Hayrro en-Treihyss (azaz Híró) 
 

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 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 (95kg), átlagos magasságú (180cm) 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, arcszőrzte nincs. Szeme mélykék. Öltözködésén látszik, hogy tehetős.  

Lovagi fegyverzetére nagyon kényes, a tisztelet mellett ez a másik dolog, amely kapcsán 

nem ismer tréfát! 

Játékos Karakterek hallhatták és tudhatják mindezt róla, hisz legalább egy éve mellette 

vannak. 

 

 

Hayrro fogadalma 
 

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 és 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 alá veted 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. 

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 fatty 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 

- az aszisz obsor, Calyd Lampyyr 

- a Kard lovagrend Kismestere, Deruss da Forbaht 

- a ork Bűvölők törzsének bajnoka, Vérvörös Gjorbant a tetovált 
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A viadal szabályai 
 

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 ellenfel 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, a 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. 
 

Nurween város hangulata 
 

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 "úgyismeghalunk" 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 tisztába vannak, de ők „tudják”, hogy Hayrro legyőzhetetlen! 
 

Az ostromról 
 

Érzékeltetni kell a csapattal, hogy ostrom van! A toroniak vágjak 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 tábortüzektől 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 próbáltak 

elmenekülni, a távolban ott lengnek az út melletti fákon. Közel harminc-negyvenszeres túlerő 

gyülekezik. Érezzék, 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 Beavatottak havának ötödik napjára várják a 7. Vörös Hadurat. Ez az infó 

hadititok, mivel nem akarják, hogy a toroniak fülébe jusson valamiképp! A JK-kal csak vonakodva, 

nyomós indokkal osztják meg. 
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KEZDETEK 
 

A JK-k a karakteralkotásnak 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, kérd be a játékosoktól az előre elkészített alaprajzát a táboruknak és add ki nekik a térképet!) 
  

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

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’Hark, 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: 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 
 

Szerelmi légyott 
 

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 Metten-el jegyben járó leányára. Azóta tart a hölgy becserkészése, és 

mostanra mindez meghozta gyümölcsét. Az egyik megbízható emberének közvetítésével (egyik 

JK) levet 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 az öt 

legmegbízhatóbb emberét (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 max. 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 melett 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 valahonnét. 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 jó bor, és 

némi finomság bekészítése.  

Fontos elmondani a karaktereknek, hogy a dwoonok közt nagyon elítélik az ilyen dolgokat. 

Keltsünk bennük erkölcsi dilemmát, ami persze 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!!! 
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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 nap 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 

kiszűrűdő gyertyafényben? Hagyhatják meglógni? Vállalják a kockázatot? 
 

• 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 

biztos 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 a 

játékosoknak megakadályozni, hogy Hayrroig jusson!!! Ha már ekkor lebuknának az üzekedők, 

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 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 (csajszi)! 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? 
 

 

Wolkum Naizerd látogatása 
 

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, 

áruló, bár ezt a JK-k nem tudhatják! Alyr Arkhon ellenfele. Kéretik így mesélni!) Külsőre idős, de 

szikár testalkatú hivatalnokforma 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’Hark-

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 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 

rettegés magvát. Ha nem hal meg K’Hark, 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 ezt! Utóbbi temetés, előbbi elismerés, de a szertartás mindkét esetben ijesztő és átoknak 

tűnhet! ;) 
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Mániákus merénylő 
 

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 megüresedett szerepét? A merénylő 

érthetően ideges lesz! 

A fejvadász két alkalommal csap le: 
 

• 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 is vannak őrök és kik azok. Ugyebár csak 

önmagukra számíthatnak. A merénylő terve, hogy bejut a táborba, kivágja Hayrro sátrának oldalát, 

majd az ott 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! 
 

• 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. szitű; 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 végeznek vele, stb.) 
 

 A viadal folytatódna 
 

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-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 is 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! 
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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 

Vértviselet képzettségről sem, amely harchoz elengedhetetlen! 

Soros ellenfelek: 
 

• K’Hark, 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 parancsa! 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 halották 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 bocsájtaná 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??? Nos, a kihívást nem szabad elfogadni, akkor épp napnyugtáig van még 

idejük, addig nem támad a toroni had! Kis szerencsével ideérnek a felmentő csapatok! 

A délután folyamán a kihívó már ideges, idővel akár verbális inzultusokra is sor kerülhet. 
 

Hayrro levele 
 

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 

keresztül üzen a csapatnak, hogy milyen problémákba ütközött. A szolgálólány kisöccsétől (hogy 

korlátozzuk az információellátottságukat) 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 órakkor 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). Keresi Hayrrot, hogy 

felelősségre vonja, esetleg kényszerítse, hogy vegye el a lányát, stb.  

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 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! 
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A járkáló Hulla  
 

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 pokoli 

hőség 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 varfalon 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 …?!   

Feltűnehet:  - miközben az adott JK sietős útján van (pl. üldözik), megpillantja egy kapualjban 

  - nagynehezen beengedi a JK-t a kapuőr, amikor a 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 rajban támadó 

döglegyek armadáját! 
 

A krónikás  
 

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! Ha beavatják a 

hős halálának titkába, még segítőjükké is válhat! 

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? 
 

Portyázó toroniak (opcionális) 
 

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 a 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 kűrtjelzés, de akár 

Hayrro megjelenése is félbe szakíthatja. Szóval a KM által könnyen ellenőrizhető, hogy el ne 

durvuljon, mert nem azért van, hogy kiirtsuk a karaktereket! 
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Tartsatok ki! 
 

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 eztután 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 felkészülnie, 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 csendben kell csinálni. 
 

 

BEFEJEZÉS 
 

A modul kb. a harmadik nap napnyugtáig (18 óra) tart, Ranil országában nem is lehetne 

másképp. 

Ha a torniak 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 azért lesz 

nekik bőven gondjuk, bajuk addig is! 
  

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

 

EXTRA ÖTLETEK A TÖRTÉNETSZÁLAKHOZ 
 

 Ha a csapat egy zárt és ellenőrzött helyen szervezi le a szerelmi légyottot, a tolvajkölyök által 

ismert egyik rejtekút is pont ott végződik, tehát így kerül oda. 

 Ha a csapat a táborban szemmel tartja Hayrro hulláját, de mi el szeretnénk „lopni”, 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. 

 Ha szeretnénk megnehezíteni a játékosok tartalék hőskeresését, ajánlkozhat nekik egy 

„szájhős”. Egy 0. Tsz-ű lovag, akit egyébként a helyiek sokra tartanak, hivatala is van a 

városban, csak éppen fegyveres küzdelemben egy nagy nulla. 

 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.  
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TIPPEK ÉS FELJEGYZÉSEK A KM-EKNEK 
 

A modul során nincs KM forgás, mert az teljesen a játék rovására menne! 

 

A 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 ezt túlzásba vigyék a játékosok! 

Ha úgy vélitek, hogy ez a játékmód nagyon kellemetlen a játékosok számára, az első ilyen 

szituáció után, függesszétek fel ezt a játékformát! Megjegyzem, ez a dolog terhet legfeljebb kezdő 

játékosoknak jelenthet. 

 

Eleget alszanak 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!!! :) 

 

 

MI VAN HA... 
 

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 (improvizálandó!!!) történet lényege, hogy 

jobb híjján 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! Bár ezzel lelombozzuk az adott csapatot. 

 

A karakterek szökni próbálnak a modulból?  

Szerencsére a karakteralkotás már megfelelő motivációs hátteret biztosít. Ezen kívül 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, 

hisz 5JK+5NJK van. 

 

ELHALÁLOZIK az egyik karakter?  

Meghalt és vége. A játékos megkapja 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 javasolja a használatra 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!!! Semmi esetre 

se hagyjátok, hogy szimultán két karaktert irányítsanak a játékosok! 
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NURWEEN 
NNuurrwweeeenn  ttéérrkkéépp  ((3333..  oolldd..))  

 

Elhelyezkedés 
Nurween kis város a Pidera-hegység egyik északi előhegyének nyúlványán, a Dwill-Unió 

Sur tartományában. A hatezer lakosú kisváros 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. 

 

Történelem 
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 Rolanit 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. Zászlóháborúban súlyos csapás éri, a Burz-nál 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 lovagjának, a Mundhaar da Melthass 

csapatai védik sikerrel, a város ellenáll 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, vitézsége 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. 

 

 

Közigazgatás 
A Nemesi város közigazgatásáért a da Melthass Ház 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 főbíró is, akik Ranil helyi papjaival és magával a 

családfővel együtt látják el a bírói feladatokat.  

A város nincs részekre osztva, területe egyébként sem akkora, ami indokolná a nagyon 

tagolt közigazgatást. 

  

 

Vallás 
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.  
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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. 

 

 

Gazdaság 
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.  

 

 

Városőrség és közbiztonság 
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. 

 

 

Épületek 
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 

nem magán épületet. 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, 
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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. 

 

 

Fogadók 
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. 

 

 

Kapuk, falak, alagutak 
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 

ösvényt. 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! 

 

 

Rendek 
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. 

 

 

Törvénykezés 
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 súlyos 

büntetéseket szabnak ki, mint a csonkítás, a tűzpróba vagy a mágiahalál! 
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da Melthass Ház 
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 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-) 
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LEÍRÁSOK 
NNaappttoorroonnyy  ttéérrkkéépp  ((3355..  oolldd..))  

A Naptorony 
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.  

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 erdősség 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 ezzen 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 2 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. Képességeit lásd: 14. oldal. 
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A toroni had 
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 hozzávetőleg 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. 

 

 

 

Hayrro fegyverzete 
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 statisztikál: 

 MGT: -1, Vé: 45, Ké: 2, Sebzés: 1k6+2 
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 NEVESÍTETT NJK-K 
 

 

Hayrro en-Treihyss  15. tsz lovag  az Igazi Hős, Tarrhin exrendtársa 22. old. 

Lidyrre da Melthass kasztnélküli  a város urának lánya, a szerető  23. old. 

Diraggir da Metten 10. tsz lovag  Lidyrre jegyese, a Sasok lovagrendi 23. old. 

Ralog da Melthass 6. tsz lovag  Nurween városának ura, Lidyrre apja 24. old. 

Tarrhin Liah-on Churtyss    15. tsz lovag a toroni parancsok, Hayrro exrendtársa 24. old. 

K’Hrak   10. tsz barbár  az első játéknap kihívója, toroni bajnok 25. old. 

Alavír Thalan  kasztnélküli  Lidyrre szolgálólánya   25. old. 

Brikk   1. tsz tolvaj  a tolvajkölyök    26. old. 

Merénylő(k)   5. tsz fejvadász  a mániákus merénylő(k)  26. old. 

Rounn Loandar  3. tsz bárd  az (idegesítő) Krónikás   27. old. 

 

 

 

HAYRRO EN-TREIHYSS 15. tsz lovag, kyr  a Hős, Hayrro 

 

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 sokáig csak a császár avathatott fel újakat, kivéve öröklés - 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 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 (95kg), átlagos magasságú (180cm) 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!  

Statisztikák 

Fizikai adottságok: kiemelkedő (16+) 

Szellemi adottságok: átlag feletti (15) Mágiaellenállás: 60 (A és M) 

Harci adottságok: 15. Tsz lovag mágikus fegyverzettel (Ké:27/40, Té:123/158, Vé:172/249) 

Különleges adottságok: pszi Mf, mágikus fegyverzet 

Jellemző ismeretek: szinte minden téren széleskörű ismeretekkel bír (kiv.: Alvilági és Misztikus 

tanok) 
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LIDYRRE DA MELTHASS  kasztnélküli a város urának lánya, Diraggir jegyese, a szerető 

 

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. 

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 titkoban 

marada 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.  

 

Statisztikák 

Fizikai adottságok: átlag (12) 

Szellemi adottságok: átlag (13) 

Harci adottságok: képzetlen és gyakorlatlan (Ké:12, Té:22, Vé:75) 

Különleges adottságok: - 

Jellemző ismeretek: nemesi mivoltához illő világi képzettségek 

 

 

DIRAGGIR DA METTEN 10. tsz lovag Lidyrre jegyese, a Sasok lovagrendi kismester 

 

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 (180cm), sötét hajú férfi. Szépen nyírt szakálla és 

bajsza van.   

Jellem: (rend) Becsületes, erkölcsös férfi, 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.  

 

Statisztikák 

Erő: 15 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 17 

Egészség: 15 

Szépség: 14 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 12 

Fp: 107 

Mp: - 

Pp: 36 

MME: 6+46 

AME: 4+46 

Ké: 21 

Té: 91 

Vé: 146 

Cé: 7 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat (Lovagkard) Mf 

Vértviselet Mf 

Pszi használat Af 

 

Fegyver  
Lovagkard: Tám./kör:2, Ké:28, Té:111, Vé:163(198), Sebzés:2k6+2 

Közepespajzs: Tám./kör:2, Ké:21, Té:91, Vé:181, Sebzés:1k6 
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RALOG DA MELTHASS   6. tsz lovag  Nurween városának ura, Lidyrre apja 

 

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 feltehetőleg a Naptorony elestekor odaveszett. 

Kinézet: Testes, mély hangú, mokány férfi.  

Jellem: (rend) Kemény kezű, de igazságos nemesúr, aki felettébb bűszke otthonára és városára.  

Motiváció: Sokmindenre 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. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 14 

Egészség: 15 

Szépség: 15 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 12 

Fp: 68 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 6+50 

AME: 5+50 

Ké: 16 

Té: 64 

Vé: 116 

Cé: 4 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat (Lovagkard) Mf 

Emberismeret Mf 

Hadvezetés Mf 

Pszi használat - 

 

Fegyver  
Lovagkard: Tám./kör:2, Ké:23, Té:84, Vé:133(168), Sebzés:2k6+2 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:26, Cé:72, Táv:118, Sebzés:1k6 

 

 

TARRHIN LIAH-ON CHURTYSS        15. tsz lovag, kyr       a toroni parancsok, Hayrro exrendtársa 

 

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 Nyelvismeret (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: Hayrro-t, 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. 

 

Statisztikák 

Fizikai adottságok: kiemelkedő (16+) 

Szellemi adottságok: átlag feletti (15) 

Harci adottságok: 15. Tsz lovag mágikus fegyverzettel (Ké:27/40, Té:123/158, Vé:172/249) 

Különleges adottságok: pszi Mf, mágikus fegyverzet 

Jellemző ismeretek: szinte minden téren széleskörű ismeretekkel bír (kiv.: Alvilági és Misztikus 

tanok) 
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K’HRAK  10. tsz barbár  az első játéknap kihívója, toroni bajnok 

 

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, 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.  

Motiváció: Végezni minden ellenséggel, a behódolókat pedig rettegésben tartani.  

 

Statisztikák 

Erő: 17 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 15 

Ügyesség: 15 

Egészség: 16 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 14 

Fp: 107 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 51 

AME: 51 

Ké: 60 

Té: 113 

Vé: 90 

Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Fegyverhasználat (Másfélkezes kard) Mf 

Pusztítás Mf 

Kétkezesharc Mf 

Harciláz Mf 

Ugrás 55%* 

 

Fegyver  
2 Másfélkezes kard: Tám./kör:2x2, Ké:69, Té:136, Vé:112(123*), Sebzés:2k6+3 

Harcilázban: Tám./kör:2x2, Ké:74, Té:156, Vé:70, Sebzés:2k6+4 

 (Három kör után kerül Harcilázba, de nulla Fp-nél sem ájul el.) 

Méreg a fegyvereken: 7. Szintű, 1k6 kör alatt ható, testtájék bénulása/HALÁL 

 

 

ALAVÍR THALAN  kasztnélküli  Lidyrre szolgálólánya 

 

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 Lidyrret.  

 

Statisztikák 

Fizikai adottságok: átlagos (11) 

Szellemi adottságok: átlagos (13) 

Harci adottságok: képzetlen és gyakorlatlan (Ké:12, Té:22, Vé:75) 

Különleges adottságok: - 

Jellemző ismeretek: szolgálói mivoltához illő világi képzettségek 
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BRIKK  1. tsz tolvaj  a tolvajkölyök 

 

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 soványodva.  

Jellem: (élet-káosz) Nem rossz fiúcska ő, csakhát a körülmények áldozata. Pedig 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.  

 

Statisztikák 

Erő: 8 

Állóképesség: 11 

Gyorsaság: 14 

Ügyesség: 14 

Egészség: 10 

Szépség: 13 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 15 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 4 

Fp: 16 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 3 

AME: 5 

Ké: 18 

Té: 27 

Vé: 82 

Cé: 15 

 

Kiemelt képzettségek 

Mászás 66% Mellébeszélés Af 

 

Fegyver  nincs 

 

 

MERÉNYLŐ(K)  5. tsz fejvadász  a mániákus merénylő, iker fejvadász 

 

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 e téren 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) Alapjában vidám figura. Nagy önbizalommal rendelkezik, hisz eddig még 

sosem okozott csalódást a megbízóinak.  

Motiváció: Végezni Hayrro-val!!!  

 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 15 

Ügyesség: 15 

Egészség: 14 

Szépség: 15 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 12 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 10 

Fp: 60 

Mp: - 

Pp: 18 

MME: 5 +25 

AME: 2 +25 

Ké: 27 

Té: 59 

Vé: 110 

Cé: 5 

 

Kiemelt képzettségek 

Mágiahasználat (Árnyékmágia) Mf 

Fegyverhasználat (Puggoss) Mf 

Lopódzás és Rejtőzködés 55% 

Pszi használat Mf 

 

Fegyver  
Lagoss: Tám./kör:1, Ké:35, Té:73, Vé:124, Sebzés:1k6+4 

Pugoss: Tám./kör:2, Ké:44, Té:75, Vé:124, Sebzés:1k6(méreg) 

Méreg a fegyvereken: 6. Szintű, 1k6 kör alatt ható, görcs/bénulás 1k6 napig 

 

Felszerelés: Abbitacél sodronying SFÉ: 4 
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ROUNN LOANDAR 3. tsz bárd  az (idegesítő) Krónikás 

 

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.  

Motiváció: Kitartóan küzd azért, hogy minél több időt tölthessen Hayrro közelében. Próbálkozik, 

hogy négyszemközt beszélhessen a lovaggal annak múltjáról, hősi tetteiről.  

 

Statisztikák 

Erő: 10 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 17 

Egészség: 15 

Szépség: 15 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 16 

Asztrál: 12 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 10 

Fp: 35 

Mp: 15 

Pp: 15 

MME: 5 +20 

AME: 2 +20 

Ké: 24 

Té: 40 

Vé: 95 

Cé: 27 

 

Kiemelt képzettségek 

Legendaismeret Mf 

Hamiskártya Mf 

Pszi használat Af 

 

Fegyver  
Rövid kard: Tám./kör:1, Ké:33, Té:52, Vé:109, Sebzés:1k6+1 

Dobótőr: Tám./kör:2, Ké:34, Té:51, Vé:97, Sebzés:1k6 

 

Felszerelés: Posztóvért SFÉ: 1 
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TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 
 

Városőrök  1-2. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erők fegyveresei 28. old. 

Palotaőrök  3-4. tsz. paplovagok a város urának lovagjai   28. old. 

Boszorkánymesterek 4. tsz. bosz.mesterek a Naptorony védőinek vezetői  29. old. 

Wywern lovasok 2. tsz. ork harcosok a toroni felderítők   29. old. 

Naptorony toroni őrei 2. tsz. harcosok  a Naptorony őrei, toroni felderítők 30. old. 

 

Zombik  Besti. (2. kiad.) 97. old.  a Naptorony őrei, volt naplovagok 30. old. 

Wywern Besti. (2. kiad.) 217. old. az ork égi felderítők hátasállatai  31. old. 

Warg  Besti. (2. kiad.) 214. old. a portyázó ork farkasok, hátasállatok 31. old. 

 

 

VÁROSŐRÖK   1-2. tsz. harcosok a helyi rendfenntartó erő fegyveresei  
 

Szerepük: Nurween városában ők a fegyveres rendfenntartók. Jó részük kiöregedett, a többség 

viszon újonc. Összesen kb 150 fő. 
 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 12 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 12 

Egészség: 12 

Szépség: 11 

Intelligencia: 11 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 12 

 

Ép: 9 

Fp: 18 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2 

AME: 1 

Ké: 13 

Té: 30 

Vé: 87 

Cé: 10 
 

Fegyver 

Hosszúkard(+kispajzs): Tám./kör:1, Ké:19, Té:44, Vé:103(123), Sebzés:1k10 

Rövid íj: Tám./kör:2, Ké:18, Cé:14, Táv:90, Sebzés:1k6 
 

Felszerelés: Keményített bőrvért (SFÉ:2,MGT:-2) 
 

Megjegyzés: Néhányan rövidíjjal rendelkeznek.  

Módosítók (2. tsz.): +8 Fp, +1 AME, +1 MME, +2 Ké, +5 Té, +5 Cé, +5 Vé 

 

 

PALOTAŐRÖK   3-4. tsz. paplovagok   a város urának lovagjai  
 

Szerepük: A Sasok lovagrend tagjai, kb 20 fő. 
 

Statisztikák 

Erő: 14 

Állóképesség: 14 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 12 

Egészség: 14 

Szépség: 12 

Intelligencia: 13 

Akaraterő: 13 

Asztrál: 13 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 12 

Fp: 41 

Mp: 27 

Pp: 16 

MME: 3+18 

AME: 3+18 

Ké: 10 

Té: 40 

Vé: 93 

Cé: 2 
 

Fegyver 

Lovagkard(+közepespajzs): Tám./kör:1, Ké:8, Té:46, Vé:95(130), Sebzés:2k6+2 
 

Felszerelés: Mellvért (SFÉ:4,MGT:-4) 
 

Megjegyzés: Módosítók (4. tsz.): +8 Fp, +8 Mp, +4 Pp, +4 AME, +4 MME, +5 Té, +5 Vé 
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BOSZORKÁNYMESTEREK 4. tsz. bosz.mesterek a Naptorony védőinek vezetői  

 

Szerepük: A Naptorony elfoglalása után ők vezetik ottani őrposztot. Másrészt félnapi váltásban ők 

őrködnek a torony tetején. Összesen ketten vannak csak. 

 

Statisztikák 

Erő: 11 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 15 

Egészség: 14 

Szépség: 9 

Intelligencia: 15 

Akaraterő: 15 

Asztrál: 14 

Érzékelés: 14 

 

Ép: 7 

Fp: 32 

Mp: 28 

Pp: 22 

MME: 5+30 

AME: 4+30 

Ké: 24 

Té: 35 

Vé: 89 

Cé: 15 

 

Fegyver 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:34, Té:43, Vé:91, Sebzés:1k6 

Méreg a fegyveren: 5. Szintű, 1k10 szegmens alatt ható, 1k6 óra émelygés/ 3k6 Fp 

 

Felszerelés: 3 Hatalomitala, esetleg egy boszorkánymesteri tetoválás 

 

Megjegyzés: A toronyban lévő pszi-használó stratéga statisztikái, a mágiahasználat kivételével, 

ezen NJK-típuséval egyeznek meg! 

 

 

 

WYVERN LOVASOK  2. tsz. ork harcosok a toroni felderítők  

 

Szerepük: Ők az elfoglalt Naptorony védői, illetve a toroni had légi felderítői. Összesen három 

wywernük van.  

 

Statisztikák 

Erő: 15 

Állóképesség: 15 

Gyorsaság: 12 

Ügyesség: 14 

Egészség: 16 

Szépség: 6 

Intelligencia: 10 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 10 

Érzékelés: 15 

 

Ép: 13 

Fp: 29 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2 + 10 

AME: 0 + 10 

Ké: 15 

Té: 47 

Vé: 87 

Cé: 4 

 

Fegyver 

Láncosbuzogány: Tám./kör:1, Ké:19, Té:60, Vé:98, Sebzés:1k6+4 

Béltépő: Tám./kör:2, Ké:25, Té:55, Vé:89, Sebzés:1k6+2 

 

 

Felszerelés: Bőrvért (SFÉ:1,MGT:0) 

 

Megjegyzés: A szaglásuk és a látásuk is kiváló!!!  Hőlátás 30 láb! 
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NAPTORONY TORONI ŐREI 2. tsz. harcosok  a Naptorony őrei, a b.mesterek testőrei  

 

Szerepük: Ők az elfoglalt Naptorony védői. Képzett, hadviselt fegyverforgatók. 

 

Statisztikák 

Erő: 13 

Állóképesség: 13 

Gyorsaság: 13 

Ügyesség: 14 

Egészség: 13 

Szépség: 11 

Intelligencia: 12 

Akaraterő: 12 

Asztrál: 11 

Érzékelés: 13 

 

Ép: 11 

Fp: 28 

Mp: - 

Pp: - 

MME: 2  

AME: 1 

Ké: 15 

Té: 50 

Vé: 90 

Cé: 15 

 

Fegyver 

Hosszúkard(+hárítótőr): Tám./kör:1, Ké:21, Té:54, Vé:106(125), Sebzés:1k10 

Rövid íj: Tám./kör:2, Ké:20, Cé:19, Táv:90, Sebzés:1k6 

Bola: Tám./kör:1, Ké:17, Té:60, Vé:92, Sebzés:1k5 (sikeres találat után: -15Vé) 

Tőr: Tám./kör:2, Ké:25, Té:58, Vé:92, Sebzés:1k6 

 

 

Felszerelés: Sodronying (SFÉ:3,MGT:1) 

 

Megjegyzés: Nem egy közülük piszkos cselekhez, egyszerűbb fegyvermérgek használatához 

folyamodhat! 

 

 

 

ZOMBIK Bestiárium (2. kiad.)  97. old.  a Naptorony toroni őrei, volt naplovagok  

 

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: - 

Asztrál ME: immunis 

Mentál ME: immunis 

Méregellenállás: immunis 

Pszi: - 

Intelligencia: - 

Max. Mp.: - 

Jellem: káosz-halál 

Necrografia 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.  
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WYWERN Bestiárium (2. kiad.)  217. old.   az ork égi felderítők hátasállatai  

 

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 egypár szárnnyal és egypár lábbal. Bőrük erős 

(SFÉ:3). Harapásuk mérgező: 4. Szintű, 1k3 kör alatt ható, 3k6 körig görcs/1k6 kör után HALÁL 

 

 

 

 

 

WARG  Bestiárium (2. kiad.)  214. old.   a portyázó ork farkasok   

 

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 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. 
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TÉRKÉPEK 
 

Tájolás: arról tájékoztat, hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Ez alapesetben észak! 

Lépték: azt mutatja meg, hogy a térkép milyen méretezéssel készült, vagyis hogy a szélén futó 

skála egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. 

 

 

 

Dwyll Unió 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen) 
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Nurween városa 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 

 

Utazási idő 

 A városon belül 1000 láb távolság gyalogos megtételéhez egy emberek 10 (egy törpének 15) 

percre van szüksége. 

 Lóval (vagy szekérrel) az 1. és 4. számjelű helyek közti útvonalon lehet közlekedni. De onnét 

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) 

 

 

 



 35 

Naptorony 
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen lábban) 
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