
A szerzetes álma

M.A.G.U.S. kalandmodul 7-8. szintű kalandozóknak

Doran, P.sz. 3699. esztendő Meleg évszakában, Krad kvartjának harmadik („Beavatottak”) havában

Kedves KM! Egy előre megírt modul sikere mindig a mesélő KM-en múlik. Lehet

akármilyen gyatra is a történet, ha a mesélő megfelelő kreativitással, találékonyan adja elő, a

JK-k élvezni fogják. Ezért ha megtisztelsz azzal, hogy az én kalandomat meséled

(köszönet érte) arra kérlek, készülj fel belőle rendesen. A kaland alapos, minden

részletre kiterjedő ismerete a KM egyik legfontosabb kötelessége. Ne az legyen, hogy a játék

előtt egy órával még kézbe se vetted a kalandot. A KM-nek kötelessége a játékosok

szórakoztatása, és ha ennek nem tesz eleget, akkor nincs értelme játszani. Kérd el

játékosaidtól a karakterlapjaikat, és írd le magadnak a fontosabb értékeiket, hogy később

bármikor dobhass képzettségpróbát anélkül, hogy még egyszer elkérnéd a karakterlapot,

felhívva ezzel a játékos figyelmét. Azon kívül, ha az ellenfelek túl erősre vagy gyengére

sikerültek, még mindig lesz lehetőséged átalakítani őket anélkül, hogy a JK-k ezt észlelnék.

Ne sajnáld a fáradtságot. Kövesd nyomon a cselekményt, és gondold át, mit tennél az adott

helyzetben, így nagy eséllyel megtalálod azokat a logikai buktatókat, amiken a kaland

elcsúszhat. Előfordulhat, hogy a történet teljesen másként alakul. A lehetőségek tárháza

végtelen, minden helyzetre szinte képtelenség felkészülni, így marad a rögtönzés. Én csupán

egy lehetséges végigjátszást elemeztem ki, szolgáljon ez támpontul a meséléshez.

A kaland rövid szinopszisa

Bemesélés, kapcsolatfelvétel a frakció szerinti kontakttal

A csapat eldönti, hogy melyik szálon indul el és nekilát az információgyűjtésnek

Vala Toril felkutatása a városban – az eltűnt szerzetes története

A küldetés felvétele után kapcsolatfelvétel a kontakttal

Bejutás Niaréba

A Csillagfény kolostorban

Utazás a Menedék-szigethez - Lin-Csi szigetének megtalálása

A kunyhónál – összecsapás az NJK kalandozókkal

Vala Toril megjelenése, a szertartás előkészítése (lezáró rész)
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A kérés(z)

500 évente egyszer van ilyen alkalom. Kilencszer már kudarcot vallottak. Ő azonban tudta,

mire kell vigyáznia, és megtette a szükséges óvintézkedéseket. Már apja is a titkot kutatta.

Tudta, melyik hegycsúcsra kell mennie, de 24 évvel az Együttállás előtt a kárpiton túlra

távozott. Munkáját most ő fogja bevégezni.

A kristálytiszta égbolton ezernyi csillag ragyogott, ám a vörösköpenyes vándor tekintete csak

egyet keresett, a Rejtőző Szellemet, Zeyfar Ommarit. Éjközép előtt fertályórával járhatott. Az

éjszaka harapósan hideg volt, és meglehetősen nehezen vette a levegőt. Földöntúli örömet

érzett. Csak egyetlen kérdése lesz, de a kapott válasszal majd megértheti, hogyan kerülhető el

elődei sorsa.

A Kék Hold már majdnem teljesen lenyugodott. Ahogy közeledett a hegycsúcson lévő

fennsíkhoz, megtapintotta köpenye zsebében az öklömnyi kristálygömböt. Ezzel kétséget

kizárólag érzékelhet bárminemű hamis szándékot, mert ilyen esetben vörösen izzik majd fel.

Bal kezének gyűrűsujján egy krizoberill köves rézgyűrűt viselt. Ez védelmet nyújt bármiféle

hatással szemben, mely a lelket a testéből kiszorítaná.

Teljes nyugalom töltötte el szívét, amikor észrevette a fennsíkon a bíbor, óarany és azúrkék

mágikus rúnafaragásokkal borított monstrumot. Kimért léptekkel közelítette meg. Éjközép

volt. Felnézett az égboltra, ahol ebben a pillanatban kelt fel a Vörös Hold, az udvarában

megbúvó Zeyfar Ommarival. A levegő felkavarodott, és a jeges szellő csontig megborzongatta.

A csillag azúrkék fénye a zafír kőpárra vetült.

– Üdvözöllek, kérészéletű! – zengett fel egy testetlen hang a fejében. – Mit akarsz tudni?

Megmarkolta a kristálygömböt, és előhúzta a köpenyéből. Fehéren derengett az éjsötétben.

– Kilenc elődömet elnyelte a kárhozat, mert tudatlanok voltak, és botor mód

felkészületlenül járultak színed elé. Engem csak egy válasz érdekel: mivel vehetlek rá,

hogy ne bitorold el a testem, hanem meghagyd lelkem csendes szemlélődőként

dicsőséges munkád bevégzése közben?

– Semmivel. Bíznod kell bennem, nincs más választásod – dörgött a válasz.

Egy pillanatra megremegett kezében a gömb, ám az továbbra sem változtatta meg színét.

Most kell erősnek lennie.

– Alaposan felkészültem. Figyelmeztetlek, a testemet nem tudod elbitorolni. Önként

ajánlom fel, de nem a halálom árán. Tapasztalataidat én is fel kívánom használni.

Sokáig csak a jeges szél süvítése hallatszott. Majd ismét felcsattant elméjében a hang:

– Felkeltetted érdeklődésemet, kérészéletű. Kuporodj csak le ide mellém, és megígérem,

tudásom hamarosan a tiéd lesz.
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A vándor érezte, itt az idő. Nem sok lehetett már hátra a tíz percből. Engedelmeskedett hát.

***

A vörösköpenyes alak a meredély szélén elmosolyodott. Lehúzta ujjáról a gyűrűt, és

lepöckölte a mélységbe, majd lehunyta szemeit, és a következő pillanatban semmivé foszlott a

levegőben. Hűlt helyén csak egy vörösen izzó kristálygömb árválkodott az éjsötétben.

Karakteralkotási megkötések

Összeszokott, északi kötődésű (Északi Szövetség- vagy Toron-párti, vagy semleges

viszonyulású) kalandozócsapatot hozzanak a játékosok. Az előtörténet térjen ki a

Zászlóháborúban történt részvételükre is. A karakter- és csapatelőtörténet terjedelmére nem

kívánunk megkötést tenni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 1-2 oldal az adott karakternek,

és pár oldal a csapatnak bőven elég, hogy a KM által is jól feldolgozható

előtörténetmennyiséget készítsetek. A Kalandmodul P.sz. 3699-ben kezdődik, Doran

városában. A csapat karakterei a kiegészítő oldalon leírt 4 frakció valamelyikéhez

tartoznak és annak érdekeit szolgálják.

• Minden csapattag csak ugyanahhoz a frakcióhoz tartozhat.

• Az, hogy milyen szerepeket töltenek be, és azt miként és hogyan látják el, a játékosoknak

kell kidolgozni, a karakterlapon vagy az előtörténetben ismertetve.

• A csapattagoknak erős szálakkal kell kapcsolódniuk a frakciókhoz, de nem tölthetik be azok

kiemelt vezetői szerepköreit. A példa kedvéért: lehetnek egy kiemelt vezető unokatestvérének

gyerekei, lehetnek régi bajtársak, vagy éppen megbízottak, de nem lehetnek ők az adott

szervezet vezető szereplői (pl. Titkosszolgálat belső köre). Szeretnénk, ha élő, és mind

magatok, mind a KM számára élvezetes koncepcióval rukkolnátok elő. Szívesen segítünk a

koncepció átnézésében és a beküldés előtti véleményezésben!

A négy különböző frakció:

● Dorani Titkosszolgálat

● Toroni Titkosszolgálat

● Kobrák

● Szürkecsuklyások

Doran rövid bemutatása

Doran város és csatolt területei:

Terület: 3000 négyzetmérföld (É-D ~75 mérföld, K-Ny ~50 mérföld)

Népesség: 70 000 fő, fontosabb város: Doran (30 000 lakos)

Átlagos népsűrűség: 23 fő/négyzetmérföld
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Államforma: magokrácia

Lakosság: túlnyomórészt erv

Nyelv: erv, közös, kyr, vanír, elf

Vallás: a pyarroni és a törpe pantheon tisztelete, Ranil-hit, elf kalahorák

Pénznem: dorani korona (arany-, ezüst- és rézkorona)

Az Arowin-hegység oldalában fekvő híres városállam a Szövetség szíve és Északfölde egyetlen

nagy varázslóiskolájának otthona. A kis Gidan folyó fölé magasodó Unikornis- dombon

hajdan Kyria-szerte híres Igere- szentély állt, amit a P.e. VIII. században három pap-mágus,

Vinidius Artemora, Quirin Dan Jeir és Eloriol Calendil vett birtokba. Céljuk a kyr elődök

mágikus tudásának átmentése és olyan varázslók kinevelése volt, akik majd újrateremthetik

mindazt, ami feledésbe merült. A három alapító a mágia egy- egy alapformájának mestere

volt, és eleinte csak e három ágazatot – a sík- és térmágiát, az időmágiát és a megidézés tanait

– oktatták az iskola falai között.

A domb tövébe kicsiny falu települt, mely a tanítványok számának gyarapodásával lassan

városkává nőtt; az első egyszerű épületek mellé könyvtár és Weila-oltár épült. A világtól

elvonultan élő varázslóközösség békéjére nem jelentettek komoly fenyegetést a káoszkori

háborúk túlélői sem; a pyarroni időszámítás fordulójára Doran nagyvárossá fejlődött, amely

szirtként magaslott a folyton változó törzsi királyságok tengerében. Vezetői már P.e. 462-ben

fallal vették körül a települést, és elválasztották a mesterek, tanítók és növendékek

lakóhelyéül szolgáló Belsővárost a polgárok lakta Külsővárostól. Míg a barbárságba süllyedt

Északon hovatovább csodaszámba ment az, aki értett a betűvetéshez, Doran a világi

tudományoknak is központjává vált. Kulturális hatása már ekkor messze túlterjedt a várost

övező birtokok határán, még az uluk lakta Tiadlanból is érkeztek ide tanítványok. Pyarron

szerint 348-ban felépítették a Szarvtornyot, és ezzel hivatalosan is befogadták a nekromanciát

az elismert mágikus művészetek közé.

A jómódú városállamot minden befolyása dacára is folytonosan fenyegették a környező

fejedelmek háborúi. Világi hatalmának biztosítékát Doran a Vigyázók Rendjében látta,

melynek magját az alapító mágusok szolgálatára felesküdött kyr harcosok leszármazottai

alkották. Később a helyi földbirtokosok gyermekei közül is toboroztak tagokat, de létszámuk

soha nem haladta meg az 555 főt. E mágikusan kondicionált, rendíthetetlen lovagok új tagot

csak akkor fogadnak maguk közé, ha valamelyikük meghal. Nagymesterük ma a Dorani

Titkosszolgálat feje is egyben. A varázslók nemcsak felszerelésüket és fegyverzetüket

itatják át mágiával, hanem testüket és szellemüket is, így váltak a Hetedkor hadtörténetének

egyik legütőképesebb alakulatává.

Az erv honfoglalással vége szakadt Doran önállósága. Urai tartósan nem szegülhettek szembe

az egész Északot elözönlő hódítókkal, akik 546-ban – a legnagyobb uralkodóknak kijáró

tisztelet mellett – átvették a város kulcsait a varázslórend nagymesterétől. Doran az újonnan

alakult ország egyik grófsága lett, és II. (Balog) Irnach idejétől fogva számos kiváltsággal

ruházták fel a tanácsokért és mágikus segítségért hálás uralkodók. Az egységes állam

felbomlását követően azonban már nem létezett király, akinek engedelmességgel tartoztak

volna, így varázstűzzel verték vissza Eren hercegét, aki 886-ban fegyverrel támadt a városra

és annak függetlenségére.

A varázslóváros 1457-ben lépett be az Északi Szövetségbe, és hamarosan átvette a tagok

közötti érdekellentétek elsimításának kényes feladatát. A dorani diplomaták pártatlansága

persze sok esetben viszonylagosnak bizonyult, amit ékesen bizonyít városuk rohamosan
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növekvő jóléte és befolyása. Ötévente a város falai között gyűlnek össze a Szövetség követei,

hogy országaik közös jövőjéről tanácskozzanak. A fájdalmas emlékű VI. zászlóháború után

megszervezték a Szövetség kémhálózatát, amelynek élén ma is a dorani áll.

A mágusok megnövekedett lehetőségeiket főként varázshatalmuk gyarapítására használták

föl, és számos téren a kyreket megközelítő eredményeket sikerült elérniük. A Hetedkor

folyamán az elsők között alkottak gólemet az élettan valaha élt legnagyobb mestere, Deludus

Mons irányításával.

A mai Doran virágzó nagyváros, amelyet kettős falgyűrű övez. A sekély Gidan a falak tövében

folyik északnyugat, a lankás dombvidék felé; kelet felől az Arowin bazaltsziklái tornyosulnak a

város fölé komor fenyveseikkel. A folyó menti lapályon kaszálók húzódnak, az alacsonyabb

dombok oldalát borító almáskertek fái között tanyaházak bújnak meg. A folyóba igyekvő

felduzzasztott patakok vize malmok lapátjait forgatja.

Doran jellegzetes látképét a varázslóiskola épületegyüttese, a csontfehéren magasba szökő

Szarvtorony és az Adron-templom kék-arany színekben ragyogó, mázas cseréppel fedett

toronysisakja határozza meg. Emellett még legalább harminc nagyszabású épület áll az

Unikornis- dombon; ódon falaikat lonc és vadszőlő futotta be, udvaraikra évszázados fák

borítanak árnyékot. Az iskola parkjának szépsége sokakat magával ragadott már, néha még

olyan prózai lelkületű tanítványokat is, mint Alyr Arkhon. A füvészkertek labirintusa mögött a

drakfaliget fái sötétlenek: ez az a hely, ahol az arra érdemes jelöltek kiválasztott voltuk

tanúságául meglelhetik varázslóbotjukat.

A Belsőváros lakói az iskola tanoncai, a világi stúdiumok hallgatói és a teljes jogú varázslók,

valamint az államot igazgató Nagyok, akiknek kilétét évszázadról évszázadra sűrűsödő

homály fedi. A város fölötti hatalmat a Varázslótanács (vagy más nevén Nagytanács)

gyakorolja, a Külsőváros polgársága mindössze két megfigyelőt delegál a testületbe. Hogy ezt

átlássuk, meg kell néznünk a dorani magokrácia némileg bonyolult és sajátságos

államszervezési modelljét. A Varázslótanács közvetve irányítja Dorant. Ez egy 12 főből álló testület

(minden iskolából 3-3 taggal). Ők nevezik ki a ténylegesen kormányzó Titoknokokat, akik

sorrendben a belbiztonsági, külügyi, kutatási és gazdasági Titoknokok. Ők számadással tartoznak

a Nagytanácsnak hetente. Van azonban egy ötödik Titoknok is. Ő kizárólag a Nagytanács

korelnökének tartozik számadással, valamint ellenőrzi az első két Titoknok munkáját is

(belbiztonság és külügy). Akinek még nem állt volna össze a kép: Az ötödik Titoknok a

Vigyázók Rendjének nagymestere, egyben a Dorani Titkosszolgálat irányítója. Egy rejtélyes figura,

óriási hatalommal. Nem tudjuk ki ő, nem tudjuk mikor mit csinál, mire képes. Amit tudunk, hogy

félelmetes hatékonysággal működik a kémhálózat.

A Külsőváros általános képében nem, talán csak rendezettségében tér el az erv országok

hasonló településeitől. Falai között a pyarroni és törpe istenek, valamint a dwoon Napúr

templomai egyaránt megtalálhatóak; sőt, aki erősen keresi, még elf rönkszentélyre is

bukkanhat közöttük. Tudható, hogy a sikátorok mélyén egy Weila-szentély is megbújik,

ami jelzi: a Sorskovács kultusza – vagy legalábbis annak emléke – még nem veszett ki teljesen

Ynevről.

A bolthajtásos árkádok alatt könyvkereskedések és másolóműhelyek húzódnak meg. Itt

mindig találni egy-két olvasmányaiba merült bölcset, akiről nem rí le: egyszerű titkár-e vagy a

Szövetséget igazgató mágusok egyike. A főutca borozói papírboltokkal váltakoznak;

mindegyik telve taláros diákokkal, akik éjszakákon át képesek folytatni parázs filozófiai

vitáikat. Az öreg temető fölött emelkedő fellegvár a Vigyázók Rendjének főhadiszállása,
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százszorosan óvott menedék, amelyet szerteágazó alagútrendszer köt össze a város fontosabb

épületeivel.

Mivel a város messze földről vonzza a tanulni vágyókat, és politikai súlyánál fogva követségek

is gyakran látogatják, Doran lakói igazi világpolgárok. Bár Eren közel esik, itt még az elfeket

sem éri bántódás, udvari orkok pedig különösen nagy számban élnek errefelé. A városlakók

többsége az ervet vallja anyanyelvének, de sűrűn hallani közös vagy törpe szót is.

Noha nem erről híres, Doranban kézművesek és parasztok is élnek, sőt: ők teszik ki a lakosság

legnagyobb részét. Az ereni városok piacain keresett termékük a méregerős almapálinka, a

querz, valamint az igen tartós bűvposztó, amelynek persze semmilyen mágikus tulajdonsága

nincsen. Habár a városállam gazdasági súlya viszonylag csekély, politikai okokból mégis

önálló pénzverdét tart fönn, ahonnan tökéletes kidolgozású réz-, ezüst- és aranypénzek

kerülnek ki.
1

A város kalandozókra is vonatkozó törvényei:

A külhoniak és/vagy kalandozók számára az alábbi tizenhárom törvény lehet különösen

érdekes - ezeket a Vigyázók rendje tartatja be, de a polgárság is jól ismeri őket:

1. Aki nem valamely dorani iskola tanulója, az a falakon belül mágiát nem használhat

büntetlenül! A büntetésről a Nagytanács vagy Kyel papja dönt a tények fényében!

2. A rendbontásért (pl. kocsmai verekedés) minimum három nap fogda jár!

3. Aki fegyverrel vért ont, az a városból kitaszíttatik! Gyilkosságért karlevágás és

mágikus szégyenbélyeg jár.

4. Tilalmas vallásnak számít minden emberáldozó vallás - Tharr, Orwella, Ranagol, …

Ezen vallásokat tilos a falakon belül gyakorolni, ezen entitásokhoz tilos imádkozni!

5. Tolvajlásért, csalásért az ellopott vagy elcsalt áru értékének tízszerese jár a

károsultnak, és tízszerese a városnak!

6. Aki a belsővárosba jogosulatlanul teszi be a lábát, az tömlöcbe kerül, majd ha

indítékait felfedte, a falakon kívül találja magát!

7. Aki kezet emel a belsőváros lakójára (ide tartoznak a vigyázók is!), az a lakó

belátásától és az eset súlyosságától függően öt-ötven nap börtönre ítéltetik.

8. Aki bármilyen, a város vagy valamely iskola tulajdonában lévő mágikus rajzolatot vagy

zárat megtör, vagy tönkretesz, annak büntetése mágikus szégyenbélyeg, melyet

minden varázsló felismer.

9. Aki a teherfelvonót nem rendeltetésszerűen használja vagy abban kárt tesz, az száz

arany bírságot kénytelen fizetni, és a kárt megtéríteni.

10. A Lant órája (azaz lámpaoltás) után, és napfelkelte előtt tilos a hangoskodás. Aki ezt

megszegi, pénzbírsággal sújtatik.

11. A füvészkert, a drakfaerdő és a bibliotéka belső részének látogatása külön

engedélyköteles. Aki ezekről a helyekről bármit eltulajdonít, az legalább egy évre

börtönbe kerül!

12. Bárki jelentkezhet mágikus kísérletek alanyának önszántából, és ezért cserébe arányos

kérést intézhet a magiszterekhez! A jelentkezést azonban nem kötelesek elfogadni!

13. Aki a lélekvándorlást vagy a manahálót a Nagytanács engedélye nélkül bolygatja,

Dartonnal vacsorál!

1 Szerző: Szürkecsuklyás Testvériség. Forrás: Szürkecsuklyás.hu. Szerkesztette: Magyar Gergely.
https://kalandozok.hu/cikkgyujtemeny/kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91k/geofr%C3%A1mia/f%C3
%B6ldrajz/ynev/orsz%C3%A1gok1450079742/doran-r470/
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Doran térképe
2

2 Szerző: Beelze és Domoly. Forrás: Északi Szövetség, 41. o. Szerkesztette: Magyar Gergely.
https://kalandozok.hu/ynev/doran/
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Doran fontosabb helyszínei

1 - Fellegvár

A város egyik legmagasabb pontján húzódó erődítmény, az ötszázötvenöt vigyázó otthona és

kiképzőhelye. Itt kap helyet a börtön is, s nem csak a csatornarendszerbe, de egy még

mélyebben húzódó alagútrendszerbe is le lehet innen jutni, amin keresztül a város összes

fontosabb épülete gyorsan elérhető. Ez a rendszer, és a fellegvárba befutó mágikus érzékelők

összessége lehetővé teszi, hogy a Vigyázók perceken belül odaérjenek bárhová a városban.

2 - A Magas Stúdiumok Kollégiuma

Az elméleti tudományokat mind itt oktatják, ráadásul nem csak varázslók és adeptusok

számára - e kollégiumban tanítják az orvoslás (élettan, sebgyógyítás), a teológia

(vallásismeret, történelemismeret, legendaismeret), a politika és diplomácia, valamint

számos egyéb tudomány egészét. Ynev egyik legkiválóbb oktatóintézménye ez, ahol sok

visszavonult kalandozó és nagy tudású varázsló is oktat.

3 - Az Északi Szövetség tanácsháza (egyben az Inkvizítorok Szövetsége helyi

rendháza)

Ezen épületben ülésezik ötévente az Északi Szövetség, illetve különleges ügyek és háborús

helyzet esetén is itt tud tanácskozni a Szövetség minden képviselője. Az elmúlt időszakban az

Inkvizítorok Szövetségének rendháza is ide került (egy mágikus baleset miatti

ingatlan-dezintegráció után), de az épület méretéből fakadóan kényelmesen megfér itt

egymással a kettő. Az épületnek negyven lakószobája van, melyből az inkvizítorok

Szövetségének most huszat választottak le, a részleg átalakítása azonban még nem teljes.

4 - A Nagytanács csarnoka

Ebben a grandiózus épületben ülésezik a város vezetése. A fehér márványból emelt,

százhárom tartóoszloppal bíró építmény akár hatszáz ember befogadására is képes, s a nagy

csarnokon kívül tárgyaló- és dolgozószobák tucatjait bocsátja a városszolgák rendelkezésére.

5 - Bibliotéka

A város nagy könyvtára az egész kontinens három legnagyobb könyvtára közé tartozik, több,

mint egymillió kötettel, melyek közül több ezerből itt őrzik az egyetlen példányt. Magasmágia,

illetve a kapcsolódó tudományok tekintetében természetesen világelső. Öt különböző “rétege”

van a könyvtárnak - külső, belső, védett, lezárt és beavatott. A külső réteg nyilvános mindenki

számára, a belsőbe már csak tudós fők mehetnek. A védett réteghez belsővárosi lakhely

(speciális passzus), míg a lezárt termekbe már csak a nagytanács vagy egy dorani pap illetve

magiszter írásos engedélyével, vagy annak kíséretében léphetnek az arra érdemesek. A

beavatott keveseket engedik csak a legbelső részlegbe. Természetesen a Vigyázók Rendjén

kívül számos mágikus védmű is óvja a könyvtár belső csarnokait és termeit.

6 - Központi vendégház

A városba sok tudós fő és diplomata érkezik, ezért szükség volt egy vendégház létrehozására.

Aki nem a Szövetség vagy az Inkvizíció tagja vagy meghívottja, de Doran vendége, az ebben a

száz lakosztályos vendégházban kerül elszállásolásra. A szobák mérete és felszereltsége a

vendég befolyásától és ügyének mibenlététől függően változik, azonban egy dolog minden

szobára igaz: varázsjelek tömkelege figyeli a vendég minden gyanús mozdulatát.
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7 - Adron-templom

Doran városának legmagasabb pontja az Adron-templom kupolájának csúcsdísze, ami alatt

néhány lábbal olyan kilátóterasz található, ahonnan az egész városállamot belátni. A varázslás

és fény istenének temploma kék-arany színű, mázas cseréptetővel fedett, öt csúccsal égbe

törő, grandiózus épület. Adron papjai megbecsült tagjai a városnak, majd’ mindőjük az

egyetem oktatója, illetve a Manaháló és a mágikus védművek fenntartói is Adron szolgái.

Ebben a templomban csak háborús időkben miséznek, egyébként legfeljebb halk imádságok

szállnak a Fény Urához.

8 - Sóhajok háza

A sóhajok háza a varázslóvizsgák központja és egyben a dorani bíróság - és ezzel Kyel

papjainak - székhelye. Nevét arról kapta, hogy az innen sikeresen kilépők tüdejéből szinte

kivétel nélkül hatalmas sóhaj szakad fel - úgy a sikeres vizsgák, mint egy kedvező bírósági

ítélet után. Az épületben rendkívül szigorú ütemterv és közbiztonság szavatolja hogy a bíróság

és a vizsgák ne vegyüljenek - még ha egyazon termeket is használják a perek, meghallgatások,

kihallgatások és tanulmányi vizsgák során. A falakon belül nemhogy hazudni képtelenség, de

mindenkiből az igazság kívánkozik ki mihelyst kérdezik.

9 - Szarvtorony

Az Unikornis-domb tetején található, csavart szarv formára emlékeztető épület a

Nekromancia otthona. A sötét mágiákat falain belül büntetlenül lehet gyakorolni - legalábbis

ezt állítják az itt tevékenykedő magiszterek. A torony jelenlegi ura egy ősmágus, akiről

egyesek azt tartják, Abdul al Sahred, a torony építtetőjének egyenesági leszármazottja.

Leghíresebb varázslójának az alapítón kívül egyértelműen a félelf Alyr Arkhon számít.

10 - Gólemkert

Deludus Mons és követői számtalan gólemet alkottak az elmúlt évezredben, melyek közül a

legjobban sikerültek a Szarvtorony falifülkéiben kaptak helyet - amennyiben elfértek ott. Itt, a

gólemkertben találhatóak mindazok a gólemek, melyek oda már számosságuk okán, vagy

méretük folytán nem fértek be. A legnagyobbat maga a mester alkotta meg, egy tíz méter

magas kőgólemet, mely a kert középpontjában, óriás tölgyekkel övezve magasodik. Itt

kísérleteznek a már megépített lények megelevenítésével is a tanítványok, így nem ritka, hogy

tanórába botlik, aki ide keveredik.

11 - Szállásházak

A diákok és tanárok kollégiuma is a belsővárosban található. Mindegyik épület több szintes, a

diákok és a tanárok tanulmányi területek szerint kerülnek elhelyezésre - így az anyagmágusok

vagy az időmágia tudói mind egymáshoz közel kerülnek elszállásolásra. Állítólag a szobák

elnyelik, a folyosók kilökik a mágiát, így könnyen eltévedhet, aki nem tudja, hová is tart

pontosan.

12 - Csillagda

Az asztrológia szerelmeseinek ez a hely maga az álom; egy hatalmas távcsövön keresztül

kémlelhető ugyanis innen az égbolt, és ha az időjárás lehetővé teszi, a csillagok is. Az Ynevről

látható megannyi csillagkép legnagyobb részét itt azonosították, és a magiszterek egy része

mind a mai napig azon dolgozik, hogy a Satralison túli világot minél inkább megismerhesse.
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13 - Drakfaerdő és 14 - Füvészkert

A herbalizmus egyike a kitüntetett tudományoknak a városban, ezért a belsővárosban

hatalmas füvészkert található, benne a híres drakfa-erdővel, ahol számtalan varázsló találta

már meg botját, ami szólította. A füvészkertben ezernél is többféle növényt

tanulmányozhatnak a belépők, de nem csak mérgezőek, húsevő fajták is találhatóak itt,

úgyhogy nem árt vigyázni!

15 - Nyilvános térkapuk

A város nyilvános térkapui két félkörben helyezkednek el - az induló és érkező oldali kapuk

egymással szemben. Doranból Eren városába, Davalonba, Erigowba és Elyába lehet eljutni, és

innen is lehet érkezni. Míg gyalogszerrel és lovon az utazás ingyenes (a lovakat védő

asztrál-szimbólum persze nem!), málhás állattal egy, szekérrel két aranypénz úgy az indulás,

mint az érkezés ára.

16 - Branto színház

A kontinens egyik leghíresebb színháza a belsőváros falainak tövében fekszik - hatszáz fős

lelátói majd’ minden este megtelnek, hiszen állandó társulatában világszerte ismert színészek

játszanak. A jegyárak ötven réz és öt arany közé esnek. Békeidőben az sem ritka, hogy toroni

rododa-darabot játszik itt Shulur legnevesebb társulata, a szervezők ugyanis próbálnak

minden igényt kielégíteni.

17 - Vásárcsarnok

“Amit e csarnok falai között nem lehet kapni, az nem is létezik” - tartja a mondás. Kétszáznál

is több standon mérik itt az árut, legyen az egyszerű péksütemény, vagy kahrei mester által

készített zárszerkezet, esetleg valódi varázsgyűrű. A standokat akár rövid időre is lehet

bérelni, így előfordulnak kóklerek és szemfényvesztők, de ezek általában egy-egy sikeres üzlet

után kereket oldanak, vagy a tömlöcben találják magukat igen hamar.

18 - Ellana-szentély

A termékenység és szerelem istennőjének szentélye egy csodálatos belső kerttel bíró,

háromszintes kőépítmény. Papnői és növendékei között éppúgy megtalálják a szerelem

művészetét űzőket, mint a földeket megáldó, avagy meddőségre gyógyírt készítő

nagyasszonyokat. Az istennő minden aspektusa elérhető tehát, természetesen megfelelő

adomány és áldozat fejében.

19 - Krad-templom és rendház

A Pyar pantheon főistene népszerűnek számít a városban, ehhez mérten impresszív

temploma, és a hozzá tartozó Kutatók rendháza is, ahol Krad papjainak nevelése zajlik. A

rendház magas rangú tagjai a bibliotéka irányítói és belső rétegeinek őrizői. A templomban

minden nap kétszer, reggel és este misét is tartanak, mely közismerten a tudást keresők

kánaánja - a nap és az éjszaka történéseiről itt bárki szerezhet információt, ha tudja, kitől kell

kérdeznie.

20 - Dreina-templom

Dreina egyházának kivételesen nem jut vezető szerep a városban - a gazdasági és politikai

döntések ugyanis a Nagytanács kezében vannak, ahová a tucatnyi magiszter mellett csupán
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egyetlen főt delegál a Dreina-egyház (egyet pedig a céhek). Templomát azonban bátran

nevezhetnénk katedrálisnak is mérete okán, melyet részben a polgárság körében lévő

népszerűsége, részben az itt lévő két rendház indokol. A templomhoz tartozó két

melléképületekben ugyanis az Oroszlánszív lovagrend északi központja, illetve egy

Dreina-hitű szerzetesrend is szállást kap - akik főként az elesettek segítésében jeleskednek -

ételt osztanak, vagy az ispotályban dolgoznak.

21 - Teherfelvonó

Mivel az Alsóvárost a Külsővárostól mintegy százötven méter magas sziklafal választja el, az

építtetők kénytelenek voltak valamilyen megoldással előrukkolni a csomagok gyors

feljuttatására. Ezért mikor az alsóvárost fallal vették körül, kahrei mesterek és helyi varázslók

segítségével elkészült ez a mechano-mágikus csoda: két szekérnyi árut képes mindössze két

perc leforgása alatt átrepíteni a két városrész között. Kezelői egyazon udvari ork család tagjai

már több száz éve, őrzését a Vigyázók látják el.

22 - Weila-szentély

A sorskovácsnak meglepően sok híve akad a falak közt, nemcsak a kyr-vérűek körében.

Szentélye ugyan eldugottan, a lakóházak árnyékában bújik meg, de ha valaki iránta

érdeklődik, perceken belül találhat valakit, aki szívesen útbaigazítja. Apró kis szentély, egy

ódon épület oldalában, de a felbecsülhetetlen értékű smaragd-berakásos boltív nem hagy

kétséget lényege felől. Sokan próbálták már kifeszegetni e köveket, de állítólag mindőjüket

nagyon hamar elérte a végzet.

23 - Pénzverde

A város pénzverdéje messzeföldön híres nem csak megbízhatósága és precizitása, de

kapacitása okán is. Az egész Északi Szövetség számára vernek itt érméket törpe és gnóm

mesterek felügyelete mellett. A pénzverde bankházként is üzemel, és híresen büszkék arra,

hogy kétszáz éves fennállása során még soha, egyetlen aranypénzt sem sikerült szándékosan

meglovasítani falai közül.

24 - Ranil-szentély

A napisten kicsiny szentélye a város majd’ legdélebbi csücskében található, egy napos domb

tetején. Aki nem kifejezetten keresi, az is könnyen ráakad, mert a házak fölé magasodó

aprócska dombon csak ez az aprócska épület található. Ranilnak hívei vannak a városban,

állandó papja azonban nincs legalább egy évtizede.

25 - Ispotály

A városban a szokványostól eltérően nem található ispotály, tudniillik az a falakon kívül, a

földek között kapott helyet. Ennek oka prózai: a XIII. Zászlóháborúban lett volna először

szükség komolyabb nem-mágikus gyógyító intézményre, és ekkor a városban már nem

találtak megfelelő méretű helyet, ahol felépíthették volna azt. A város öt orvosa, illetve

önkéntesek gyógyítják itt azokat, akik valamiért nem részesülhetnek mágikus segítségben.

26 - Arel-liget

Mélyen az erdőben található ez a kis liget, a város zaja ide már nem hallatszik el. Egy

hatalmas, villámsújtotta fa áll a liget közepén, melynek belsejében szentély és oltár található.
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Állandó papja nincs, de bárki megmondaná, hogy szent hely, a liget sűrű, mélyzöld pázsitja

ugyanis egyáltalán nem illik az amúgy fenyőtű által borított erdő közepére.

27 - Malom-tavak

A városon kívül elterülő nagy tavak környékén számtalan vízimalom található, a hegyek felől

lezúduló víz energiáit őrlésre hasznosítják itt.

28 - Darton-templom és temető

A temető a város falain kívül található, az északnyugati domboldalban. A derékmagas

kőkerítéssel körbevett, mintegy ötven mauzóleumot és százannyi sírt tartalmazó temető fölött

egy kisebb Darton-templom őrködik, melynek három papja csendesen végzi munkáját napról

napra. Mogorva, szófukar alakok, akik paptársaikon kívül másokkal nemigen beszélgetnek. A

temető a városból nyíló kapun keresztül is elérhető.

29 - Vittadora postaállomás

A Vittadora-postakocsi szolgálat úgy, mint minden jelentős városban északszerte, itt is

fenntart egy állomást. Ha védett, gyors hintókkal akar bárki utazni, garantáltan őket

választja. Az állomás leginkább egy nagy raktárházra hasonlít, benne tucatnyi páncélozott

hintó, és félszáz ló. Az állomás szállásként is szolgál a kocsisoknak, számszeríjászoknak és

lócsiszároknak, úgyhogy éjjel-nappal van itt néhány ember. Az állomásvezető -kese hajú,

ötvenes figura- néhány ezüstért általában tud hasznos információval szolgálni arról, kiket

hoztak-vittek az elmúlt időszakban. Vala Toril nem használt postakocsit az elmúlt

hónapban.

A Dorani csatornahálózat

Doran városa igen fejlett csatornarendszerrel bír, lakói nagy megelégedésére. A rendszert már

több száz évvel ezelőtt, mágikus segítséggel hozták létre, a biztonságot is szem előtt tartva.

Aki a föld alatt járatos kíséret nélkül lemerészkedik, könnyen belefuthat néhány ibloghba is…

A csatornarendszer tipikusan az utak alatt húzódik, a térképen piros színnel az alagutak, zöld

színnel a lejáratok, kék színnel az aktív, zárva lévő rácsos kapuk találhatóak.

Ha a játékosok közül valaki bír térképészet Mf-al, vagy Af-al, és törpe, akkor a várostérképre

ráhelyezett csatornahálózat-térképet is láthatja.

A külső- és  belsővároshoz, illetve a fellegvárhoz lévő rácsokhoz is lehet kulcsot szerezni, de

minél beljebb szeretne jutni az illető, annál komolyabb kapcsolatok kellenek hozzá (a példa

kedvéért a belsővároshoz már a helyi szürkecsuklyások fejének jóváhagyása kell, míg a

fellegvárhoz már olyasvalakié, aki napi szinten bejáratos oda - pl. a csatornatisztító céh fejéé).

A térképen egyedül a bibliotékához vezető mellék-járat lett feltüntetve (az 5-ös számnál, egy

keskenyebb vörös vonallal), de sok más épületbe is be lehet rajta keresztül jutni.
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Előzmények

Egy Kaoraku hitét sajátosan értelmező niarei bölcs szerzetes – Lin-Csi – köré szövődik ez

a kalandmodul, akit P.sz. 3479-ben (nem elírás, igen, 220 esztendeje) száműztek a Sárga

13



Császárságból, eretnek tanításai miatt. Elmélkedésében - melyet egy délutáni szunyókálása

során álmában átéltek inspiráltak - odáig jutott, hogy megkérdőjelezte a világ – és benne

önmaga – valódiságát: azt állította, a mindenség csak a Nagy Sárkány (Kaoraku) álma.

Mondani sem kell, vélekedése nem keltett osztatlan elismerést a szigorú szabályok mentén

működő niarei társadalomban, de hát senki sem lehet próféta a saját hazájában, tartja a

mondás. Tiadlanban, pontosabban a tőle északra elterülő Tuggar-szigetek legapróbb tagján (a

Menedék-szigeten) telepedett meg, ahol önkéntes magányban élte tovább remeteéletét.

Hogy mégsem őrült bele ebbe a felfedezésbe, azt kivételes szellemének – és istene kegyének –

köszönhette. Kaoraku kitüntette figyelmével és támogatásával, természetellenesen hosszúra

nyújtva életét. Most 260 éves, de kétszázat simán letagadhatna (fizikálisan 60 év körülinek

számít).

Nappal a megszokott meditációs gyakorlatát végezte, illetve a test fenntartásához szükséges

teendőket látta el (gondoskodott ételéről és ivóvízről, tisztálkodott stb.). Minden alvással

töltött éjjelen azonban az Időtlen Álom szakrális mágia hatása alá került, ám a saját

szubjektív belső idejében élve azt meg. Minden éjjel egy egész évnyi elmélkedés

tapasztalatával gazdagodott. Jelenleg ez 220 x 360, azaz 79.200 esztendőnyi elmélkedés –

tudását még a korszakok óta létező és tudást gyűjtő Caput Draconis is megirigyelte, amikor a

síkokon túlról felfigyelt rá.

Lin-Csi mostanára olyan bölcsesség birtokába került, amivel önerejéből kiléphetne az Örök

Körforgásból, ha akarna. A Caput Draconis meglátta a soha vissza nem térő lehetőséget

tudásának megszerzésére: a Végzet titkának megfejtését a különleges lélek magába

olvasztásával. Azonban óvatosnak kell lennie. A halandó Kaoraku kegyeltje, ezért közvetlenül

nem lehet ártalmára (egyébiránt nem is gondolja ártásnak azt, amit tenni szándékozik).

Kalandozó bábokon keresztül cselekedve persze már egészen más a helyzet.

A P.sz. 3690. esztendő sok tekintetben kiemelkedő. Sötét Együttállásként emlegetik a bölcsek.

Ekkor szerzett magának halandó porhüvelyt a Caput Draconis, egy botor dorani

varázslónő (boszorkány/varázsló ikerkasztú), Vala Toril személyében, aki nem sokkal

ezután visszatért vele Doranba. A két évvel később kirobbanó XIV. Zászlóháború

zűrzavarában elindult felkutatni a különleges feladatra alkalmas kalandozókat. Öt esztendőn

át kereste a megfelelő alanyokat, míg végül sikerrel járt. A szálakat finoman mozgatva úgy

intézte, hogy személye felkelthesse Észak igazán potens érdekcsoportjainak a figyelmét

(Doranét, mindenekelőtt, természetesen, emellett a Toroni Titkosszolgálatét és a két

nagy rivális alvilági klánét: a Kobrákét és a Szürkecsuklyásokét). Így el tudja majd

érni, hogy a kalandozók keressék meg őt. Ekkor egy titkos, Doranon belüli szervezet, az

Egyensúly Őrei tagjának adja ki magát és az ő megbízásukból kéri fel a csapatot Lin-Csi

„ártalmatlanná tételére” (bővebben lásd: Bemesélés).

Úgy adja elő a kalandozóknak, hogy a szerzetest megszállta egy különösen veszélyes démon

(Lélekféreg), és ezért kell Doranba juttatniuk. Ébren legyőzhetetlen, ám egy különleges

mágikus gyertyával (lásd. Lélekgyertya), amelyet egy ősi kyr recept alapján készített,

képesek lehetnek behatolni Lin-Csi tudatába, megkerülve lerombolhatatlan pszi pajzsait.

Pontosabban kizárólag azzal, lásd lentebb kifejtve. Ő is velük tart majd a

gyertyameditációban, természetesen azért, hogy mindenben segítse a szerzetes tudatán belül

a csapatot, illetve a lélekmagban egyedül ő tudja majd ártalmatlanná tenni a démont.
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Ahogy tervezte, a sárkány hamarosan felkeltette a Dorani Titkosszolgálat figyelmét. Akik

ismerték Vala Torilt, észrevették a viselkedésében bekövetkezett radikális változásokat. Az

addig társaságkedvelő, vidám és szikrázó személyiségű nő a Sheralból visszatérve magába

forduló és emberkerülő lett. Humorérzékét, együttérzését elveszítette. Borzongató tekintetét

hosszan senki se állhatta. Azt gondolták, hogy helyét egy zauder alakváltó vette át. Ezért

keresi meg a Titkosszolgálat embere (Adrana D’Vor) a csapatot.

Ez utóbbi információ a Toroni Titkosszolgálat tudomására jutott. Hasznos szövetségesük

lenne egy zauder. Egy kalandozócsapaton keresztül eljárni biztonságosabb az ellenség

szívében. Ezért erre a feladatra egy Tharr-papot (Sien Gor) küldtek három Ködfivér

fejvadász-testőrrel. Álcája szerint egy aszisz diplomata delegáció követe (l. ott).

1. Bemesélés

A választott frakció összekötőjével kell a JK-knak találkozniuk Doranban, a Rézbagoly

fogadóban, ami a Külsővárosban található, Branto Színházától délre. Késő délelőtt érkeznek a

városba, éhesen. A térkapuk ideiglenesen le vannak zárva (egy rutinellenőrzés miatt), emiatt

csak a Nyugati Kapun keresztül érkezhetnek a városba.

A fogadó földszintjén áll hat nagyobb (ebből kettő szeparált) és öt kisebb asztal, egy

hangulatos kandalló (melyben most az évszakra való tekintettel nem lobog tűz), baloldalt

pedig a söntéspult (l. alaprajz). A fogadós egy udvari ork nő, Arga (jele: A.). Három

macskája állandóan az épületben lebzsel. Férje, Harg, (jele H.) a séf (emellett a

Szürkecsuklyás tolvajklán kontaktja és orgazda). Négy gyermekük Grodr, Urgar,

Kira és Skáta (jelük G., U., K. és S.) pedig mosogat és felszolgál. A fogadót közel ötven

esztendeje birtokolja a család. Szolgálatai érdemeként kapta Arga és Harg egy erigowi

nemesúrtól.

Két törzsvendég van jelen: egy törpe nő, Nallid Eraffa (Doranban végzett varázslónő) és

egy erv bárdlány, Rosa Berul (1-es asztalnál ülnek). A 7-es asztalnál lévő társaság tagjai

(helyi polgárok: 1 ember, 2 félelf, 1 törpe) a bárdlány dalát hallgatva csendben iszogatnak.

Rosa lantjával kíséri énekét, kellemes, nyugodt dallamot játszik. A 3-as asztalnál egy hatfős

udvari ork társaság (4 férfi, 2 nő) harsányan szerencsejátékozik (kockáznak), szemmel

láthatóan idegesítve a zenére figyelőket. A 4-es asztalnál, a bejárattal srégen szemben jobbra

ül egy jól öltözött aszisz kinézetű külhoni (Sien Gor, a toroni kontakt) és három fekete

bőrruhás, kinézetre zsoldosnak tűnő női kísérete (valójában képzett Ködfivér

fejvadászok).

Az 5-ös asztalnál egy inkább emberi külsejű (félelf) férfi, Arion Akrim, a Kobrák

kontaktja ül. A 6-os asztalnál két helyi polgár, emberek iszogatnak. A 2-es, 8-as és 9-es

asztal üres! Az elszeparált 10-es asztalnál, a saroknak háttal egy nagyon dekoratív, vörös

varázslóköpenyt viselő hölgy ül, egyedül (ő Adrana D’Vor, a dorani kontakt). Bal

kezének ujjai között egy kb. 15 centis drakfa rudat pörget (ez az átalakított varázslóbotja).
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A játékosok tudják, kit kell keresniük, kaptak róla leírást (de értelemszerűen csak a saját

frakciójukéról). Valószínűsíthetően felveszik vele a kapcsolatot.

1: Arion Akrim és Nella Maror szobája (amikor a JK-k jönnek, Nella láthatatlan).

2: Mirla Crad, Ryn Oberd és Ruvad szobája.

3: Üres (kiadó szoba 3 főnek - 2 ezüst/fő).

4: Arga és Harg szobája.

5: Kira, Skáta, Grodr és Urgar szobája (a fiúk alszanak az ablaknál).

6: Üres (kiadó szoba 3 főnek - 4 ezüst/fő).

7: Rosa Berul (és aktuális szeretője) szobája.
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A küldetés (frakciónként)

1. Doran:

Adrana, a dorani varázslónő/boszorkány, Vala Toril egykori rendtársa volt. A Stella

Prosylens Noir-hitű boszorkányrendből együtt mentek Doranba elmélyíteni mágikus

tudásukat. Tizennégy éve ismeri, közeli barátjának tartja. Ezért vette észre elsőként a

viselkedésében bekövetkezett drasztikus változásokat. Jelentette feljebbvalóinak, és az ügy a

Titkosszolgálatig jutott. Őt bízták meg ennek felgöngyölítésével. Doranhoz lojális, rátermett

kalandozókat keres, akik kivizsgálnák gyanúját, miszerint Vala Toril helyét egy zauder, az

Északi Szövetség-szerte rettegett alakváltó lény vette át. Óvatosságra inti a csapatot, és

szeretné megtudni, miben mesterkedhet a lény. Ezért arra kéri őket, hogy keressék meg a

városban, és figyeljék meg, kivel találkozik, miben mesterkedik stb. Ha biztonságos lehetőség

adódik, kerüljenek vele kontaktusba. KM! Itt bevetheted az Inkvizítorok Szövetsége

opcionális mellékszálat (lásd. a csapatnál lévő méreg leírását)!

Kapnak tőle egy passzust, amely szabad bejárást biztosít számukra a Belsővárosba (Adrana

vendégeiként). Figyelmezteti őket a város szigorú törvényeinek betartására, melynek

megsértése esetén nem biztos, hogy tud rajtuk segíteni.

2. Toron:

Sien Gor egy kiváló színészi képességgel megáldott Tharr-pap, aki egy aszisz diplomata

álcájában van jelenleg Doranban. A Toroni Titkosszolgálat kötelékébe tartozik évek óta, és

urainak eddig sosem kellett csalódniuk benne. Azzal az információval jött ide, hogy egy

magas rangú dorani varázslónő jó eséllyel átállítható, beszervezhető, mivel dorani

informátoraik szerint helyét egy zauder vehette át. Ezt kell tisztázni, illetve bizalmát

elnyerve rábírni egy személyes találkozóra Sien Gorral. Ennek módját a csapatra bízza, de

első lépésként megfigyelést és információgyűjtést javasol.

Kapnak tőle egy passzust, mely szerint az aszisz diplomata delegáció kíséretéhez tartoznak,

így rájuk is kiterjed a védelem. Figyelmezteti őket a város szigorú törvényeinek

betartására, melynek megsértése esetén nem biztos, hogy tud segíteni, valamint közli, hogy a

lebukás veszélye nagyon nagy, semmilyen információt nem szedhetnek ki belőlük, így nem

foghatják el őket élve.

3. Kobrák:

Arion Akrim tiadlani származásúnak tűnik, de a figyelmesebb szemlélő (érzékelés -2-vel)

észreveheti szemének borostyán árnyalatát és ezüstszőke hajával takart, kissé hegyes füleit.

Diszkréten a felső szintre invitálja a csapatot, a saját szobájába (l. alaprajz). Miután

elreteszeli a bejáratot, halkan beszélni kezd. Információik szerint a dorani Varázslótanács

egyik tagja, Vala Toril, megkörnyékezhető, zsarolható, mivel a toroniak vélhetően átállították

(KM! ez nem pontos információ, de a Kobrákhoz így jutott el). Cél: elnyerni a bizalmát, és

rávenni a Kobrák felé történő elköteleződésre.
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Arról is tudnak, hogy a Szürkecsuklyások is ebben mesterkednek, meg akarják nyerni

maguknak a varázslót. A rivális csapatot eliminálni kell.

4. Szürkecsuklyások:

Doranban a Szürkecsuklyások klánja van előnyösebb pozícióban: itteni kontaktjuk, az udvari

ork Harg egy kicsiny fogadó jókedélyű séfje, de emellett orgazda és információkkal is

kereskedik. A séf nincs szem előtt, hátul készíti az ételeket (méghozzá nem is akárhogy:

Szakma (szakács) Mf). Ha a JK-k valamilyen ürüggyel nem hívatják, akkor előbb-utóbb ő jön

ki hozzájuk.

Tőle tudják meg (miután felhívja őket az emeleti szobájába), hogy a Kobrák miben

mesterkednek (:maguknak megszerezni Vala Torilt). Nem hagyhatják, hogy egy dorani

varázslót behálózzanak, inkább ők akarják megragadni ezt a lehetőséget. A feladat:

kideríteni, milyen csapat dolgozik a Kobráknak és megakadályozni, hogy ők találjanak fogást

először Vala Torilon. Ki kell deríteni, mi a helyzet a varázslónővel, mivel ezt az információt

Dorannak átadva jó pontot szerezhetnek a városvezetőségnél. Amennyiben felderítik, kik a

Kobrák, a hatóság (Vigyázók Rendje) kezére kell adni őket.

2. A csapat eldönti, hogy melyik szálon indul el és nekilát az

információgyűjtésnek

A választott frakció irányultságától függően többféleképp is elindulhatnak (l. összefoglaló

táblázat). Annyi időbeli megkötés van, hogy a kontakttól származó információ szerint Vala

Toril alkonyat után elhagyja a várost, és a városon kívüli zárt rezidenciájába vonul, ahol már

szinte lehetetlen észrevétlenül megközelíteni.

Ez a gyakorlatban kb. 8 óra in-game időt jelent. A legésszerűbb információlelőhely az

Egyetemi Könyvtár. Ha nincs passzusuk, jóval nehezebb lesz feltűnés nélkül bejutni a

könyvtár belső, illetve lezárt részeibe (csak a csatornahálózaton keresztül tehetik meg).

Információforrások:

Mi Helye Helyszín Elérés módja Megjegyzés

Vala Toril

háttértörténete

Doran Egyetemi

Könyvtár,

lezárt szekció/

archívum

a) Adrana D’Vor vagy

Sien Gor passzusa

esetleg betörni is

megpróbálhatnak

b) Vala Toril mesterén,

Gan Wikathedaron

keresztül

c) helyi alvilág,

csatornahálózat
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Vala Toril

megváltozása

Doran a Belsőváros több

helyszínén

a) Vala Toril korábbi

ismerősei és barátai (5 fő)

Adrana D’Voron keresztül

vagy közvetlenül is

elérhetőek

Caput

Draconis

Doran - a) Legendaismeret Mf. A Legendaismeret Mf

önmagában nem elegendő,

csak ha valamelyik nyomra

is rábukkannak a JK-k

(A hangulatkeltő is ebbe az

irányba terelheti a JK-k

sejtését.)

b) könyvtár (zárt szekció)

c) Gan Wikathedartól

d) Thilen Nartól

(közvetve)

Lin-Csiről

tudható

alapinformációk

*

Doran - a) Vala Toril Ha nem vállalják a

küldetést azonnal, akkor a

kapcsolattartóhoz

visszatérve beszámolnak

arról, mit akar a

varázslónő, s ezzel felkeltve

érdeklődését, ebbe az

irányba tereli őket a

megbízó.

Lin-Csi

részletes

élettörténete*

Niare Csillagfény

kolostor

a) Bong Jae Ha elvállalják a niarei

küldetésszálat, vagy ha a

Dorani Titkosszolgálat

küldetését teljesítik.

b) Lélekkódex

Niarei Han c) Lin-Csi naplója

* Ezeket az információkat a további fejezetekben fejtjük ki.

Archívum:

Az egyetem archívuma az adminisztratív szárny végében

van. Bármelyik egyetemi alkalmazott, vagy itt végzett

egykori diák tud a létezéséről és helyéről. Itt található a

végzett diákok katalógusa, alapadatokkal, kutatási területek

leírásával, tanulmányi eredményekkel, egyéb, fontosnak vélt

megjegyzésekkel. Egy öreg levéltáros, DeMook Dar felel

érte, hogy itt minden rendben legyen, és a legutolsó változást

is bejegyezzék a diákok anyagába. Kis szolgája, Inkh segít

neki a könyvek és iratok rendezésében, megkeresésében. Az

adatvédelmet és a jogosultságokat komolyan veszi, és senki

sem juthat be az archívumba anélkül, hogy ő tudna róla.

A végzett hallgatók katalógusából megtudható:

Vala Toril 3689-ben végzett. A katalógusban szerepel

évfolyamtársainak neve, valamint a tantárgyfelvételi adatok,

amelyből kiderül, hogy milyen tanulókörbe járt, kikkel járt

együtt több órára vagy gyakorlatra (szembetűnően sokszor
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szerepel együtt a neve Adrana D’Vor, Arana Frann és Lu’ill Morania nevével;

tanulókörének vezetője az egy évfolyammal feljebb járó Thilen Nar; és kifejezetten gyakran

járt Gan Wikathedar professzorhoz órára)

Hallgatói akta: családjának története több generációra visszamenőleg: apai ágon hét

generáció óta van a család képviselve a Varázslótanácsban; a fontosabb általuk

indítványozott döntések felsorolása.

Az aktából láthatóan hiányoznak részek: az apja kutatási tevékenysége hézagos, a főszövegben

szereplő hivatkozások (l. itt és itt) nem találhatóak. Ha mágiával (pl. Élő történelem)

megnéznék a JK-k, manipulált történetet kapnak: mintha „vágáshiba” lenne, egy-egy

pillanatra megugrik a kép.

Könyvtár, lezárt szekció:

A könyvtár nem az egyetem épületében

található. A könyvtár vezetője egy erősen

szabálykövető, rendmániás gnóm nő,

Targa Linti. A nyilvános (külső)

részlegen nem találnak semmit. A belső

rétegben (a pincéből feljövő lépcső ide

vezet) van róla információ, hogy a lezárt

réteg tartalmaz ilyesmit, oda viszont nem

elég a passzus. Csak egy professzor (pl.

Gan Wikathedar) ajánlásával mehetnek

be.

Ha megkeresik Gan Wikathedart, és

elnyerik bizalmát, ő adhat ajánlólevelet.

Egyébiránt a bejutás a leleményességükön

múlik (láthatatlanság, bent maradnak

éjszakára, hamisítanak valamit, álcázva

mennek be stb.). A védelemről egy Vigyázók

különítmény (5x5 fő, négyórás váltásban) és

vezetőjük, Ario Eldan (8. Tsz-ű elf dorani varázsló) gondoskodik, valamint Ario két elf

kopója, Jannara és Jevirre (éjszaka egyikük helyettesíti Ariót, vész esetén azonnal

ébreszti).

Információk a könyvtár védelméről:

- Nappal Ario Eldan és két kopója, éjszaka egyik kutyája őrzi a lezárt(6) részleget,

odabenn. Éjszaka az elf öt perc alatt ér ide, oldalán a másik kutyával és egy vigyázó

csapattal (5 fő).

- A védett(5) és a belső(4) réteg felől is nyílik ajtó, de mindkettőt vigyázók tartják

folyamatosan szemmel. Nappal és éjjel is a bejáratnál(1), a védett réteg ajtajánál(5), a

belső rétegnél, rálátással a lezárt rétegre áll egy-egy vigyázó. A maradék két fő

őrjáratozik, útvonaluk a lezárt réteg két ajtaja közt halad, természetesen kívülről
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kerülve. Tehát odabenn csak az elf és/vagy kopói vannak védelemként alapesetben.

Ha viszont valaki gyanús érkezik, az egyik őrjáratozó őt fogja szemmel tartani.

- A csatornahálózat a könyvtár dohos pincéjébe torkollik. Oda egy egyszerű vasrácsos

kapun át lehet bejutni (zárnyitás +20%), elrejtőzni könnyű odalenn (+40%).

- A pincén kívül el lehet rejtőzni valamelyik tárgyalóban (különösen ha szereznek

kulcsot, és bezárkóznak), vagy a nyilvános részleg legtávolabbi szárnyában - az

őrjáratok oda nem mennek.

- Éjszaka a kivilágítás minimális, az ajtók környékén és az őröknél vannak csak

öröklámpások.

- A lezárt réteget védik az elf kémszem varázsjelei, több, logikus helyen, hogy lefedje az

egész területet (persze sötétben nem tökéletesek, az infralátás nem működik velük!).

Nincsenek leplezve. Az egész könyvtáron vannak óvó jelek/körök, amik védik a

természeti erőktől, illetve tiltják a tér- és szimpatikus mágiát (védő varázskör, 30E-ig).

A beavatott réteg ajtajával szemben 99E-s asztrális Félelem és Elvakultság jelpáros

található, ha nem készül erre kifejezetten előre valaki, biztosan belenéz, és ha elvéti

ME-jét, biztosan menekülőre fogja. Ezért oda nem is érdemes bemenni - de a

játékosoknak nincs is ott dolga.

- Ha a játékosok elvisznek egy könyvet, akkor a gnóm hamar (egy napon belül) kideríti

mágiával, hol vannak, és 5 Vigyázót küld rájuk. A büntetés a törvények szerint

egy-több év börtön.

Toril család története (kódex): Nincs manipulálva.

A Toril család tagjai az idézőmágia mesterei. Hét generáció óta van a család képviselve a

Varázslótanácsban (ez nem köztudomású információ, csak a beavatott kevesek tudják). A

kódexben szerepel a varázslótanácsbeli pozíciójuk, politikájuk stb.

Érdeklődésre tarthat számot a varázslók kutatási területe: Darm Toril az ősfajok mágiáját,

azon belül is elsősorban a sárkányok hatalomszavait, illetve a Kaoraku-vallást kutatta,

továbbá a faj történetét. Részletes leírás van a Caput Draconisra vonatkozó kutatásairól.

Adrana D’Vor:

Rendkívül dekoratív 30-as évei elején járó nő, vörös varázslóköpenyben. Megtalálható a

Rézbagolyban (délelőtt és ebédidőben), aztán a Füvészkertben sétálgatva, vagy a Belsőváros

más fontosabb épületeiben (amikor dolgozik, természetesen nem zavarható).

Ha megkeresik, és elnyerik a szimpátiáját, ezt osztja meg velük:

Mindketten rendtársak, a Stella Prosylens Noir-hitű boszorkányrendből. Együtt mentek

Doranba elmélyíteni mágikus tudásukat. Tizennégy éve ismeri, közeli barátjának tartja. Ezért

vette észre elsőként a viselkedésében bekövetkezett drasztikus változásokat.

Miben nyilvánul meg a változás: hideg, távolságtartó, kimért lett vele, kerüli társaságát.

Jobbára egyedül szeret lenni a Csillagdában vagy a könyvtárban, illetve a Nagytanács

termében. Ő is szeretné megtudni, mi a változás oka, hiszen nagyon aggódik érte.
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Ha Lu’ill után beszélnek vele, és kérdezik arról, hogy az Antisson történhetett-e valami

Valával:

Nem tudja, mivel már évek óta nem látta őt az Antisson. Kétszer próbálta megkeresni, és

mindkétszer elvesztette a nyomát. Valószínűleg olyan erők birtokába juthatott, amivel elvágta

magát tőle.

Ha máshonnan kiderítették, hogy zaudert sejtenek Vala mögött, gyanújukat megerősíti, mivel

ha valaki zauder lesz, elveszíti Noir támogatását, így másként jelenik meg az Antisson. Mivel

azóta nem látta az Antisson, hogy a viselkedése is megváltozott, ő azt látja legvalószínűbbnek,

hogy egy zauder vette át a helyét.

Ha viszont a JK-csapat (Kobrák vagy toroniak) felkelti gyanakvását (elszólnak vmit, vagy

megdobja Mf-ú Lélektan %-át) , figyelmezteti a Dorani Titkosszolgálatot, akik mozgósítják az

Inkvizítorok Szövetségének helyi embereit (akik elsőre megpróbálják élve elfogni a

JK-kat).

Gan Wikathedar professzor:

60 körüli sármos és kissé narcisztikus férfi. Megtalálható a Magas Stúdiumok Kollégiumában,

a könyvtárban vagy a drakfa erdőben sétálva. Ha órát tart, vagy diákjaival konzultál, nem

zavarható. Ha tiszteletlenek vele, otthagyja őket, súlyosabb tiszteletlenség esetén kitiltatja

őket az egyetem területéről. Ha van dorani varázsló a csapatban, máshogy áll hozzájuk, de

előtte kicsit vizsgáztatja a varázslót.

Ha elnyerik szimpátiáját vagy felkeltik érdeklődését (:varázsló, vagy csinos, fiatal lány, vagy

különösen érdeklődő intelligens elme), akkor az alábbiakat osztja meg:

Vala Toril az egyik legkiemelkedőbb tehetségű tanítványa. Kiválóan ötvözi a boszorkány- és a

varázslói mágiát. Kétség se fér hozzá, hogy még többre viszi. Ősi vérvonal sarja. Apját is

közelről ismerte, közös kutatásuk az ősi fajok mágiájának alapjaira irányult – ezen a ponton

viszi őket a dolgozószobájába, mutatja a könyvet: Az ősfajok mágiájának alapjai és

használatuk következményei a manahálóra. Vastag könyv, felüti valahol, és Ynev manaháló

térképe (gócpontok stb.) alapján kezdi magyarázni, hogy az ősfajok hatalomszavai mennyire

összekuszálják a manahálót. Vizsgáztatja őket: milyen ősfajokat ismernek. Miben térnek el a

hatalomszavaik. Ha idáig eljutnak, kezdi mondani, hogy már Darmot (Darm Torilt, Vala Toril

apját) is megragadta ez a teória. Ő úgy vélte, hogy a sárkányok hatalomszavai még az

aquirokéval is vetekednek. Az övék a legősibb és legerősebb. Erről hosszasan magyaráz, ha

hagyják. Ha udvariatlanok, l. fent, ha ügyesen kérdeznek, akkor továbblép és Vala Toril

apjáról kezd mesélni. Darm Toril ennek kapcsán kutatta a Kaoraku-vallást és a Caput

Draconis legendáját, ami egyébként a családnak központi kutatási témája volt, Valát is erősen

foglalkoztatta ez a teória. Kérdésre elmondja, hogy mióta Vala végzett, ritkán látja. Szerinte

minden rendben vele. Azt is közli, hogy nem vett észre változást, aztán picit elgondolkodva

hozzáteszi, hogy talán csak benőtt a feje lágya, megkomolyodott, megfontoltabb lett.

Egyszerűbb is lenne vele beszélni, ha az ő szakmai munkája érdekli őket. Keressék a

Csillagdában vagy a könyvtárban.
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Thilen Nar

Thilen Nar Vala Toril egykori szerelme, jegyese, aki megőrült és öngyilkos lett, meghalt

(megidézhető, vagy máshogy hasznosítható a tudása: családja, tárgyai, naplója

felhasználásával stb.).

A család a Belsőváros egy szép, hegyoldali villájában lakik. Szolgálókkal is tudnak beszélni,

illetve a gyászoló szülőkkel. Thilen egyedüli gyermek volt, pont 8 éve lett öngyilkos. (A

Sárkánnyal való egyesülés után „Vala Toril” negligálta. Megpróbált utánajárni, kideríteni,

hogy mi történt, megpróbálta megvizsgálni a tudatát, és ebbe őrült bele.) A családja szerint a

szakításba őrült bele, hiszen már össze is akartak házasodni. Halála előtt azt habogta, hogy

„Vala egy szörnyeteg.”, „Miért csináltad ezt?”, „Mondtam, hogy ne menj fel oda!”, „Ezt már

nem lehet visszacsinálni.”, „A gyűrű hasztalan.” Végül kiugrott az ablakon, és nyakát szegte.

Nagyon nehezen megtalálható a naplója is (könyvespolc mögötti titkos kamra, „pánikszoba”

íróasztalának rejtett fiókjában), ebben még viszonylag érthetően leírta gyanakvását, leírta,

hogy Vala Toril elment valahová délre valami soha vissza nem térő lehetőséget és halott apját

emlegetve. Leírja a védelmi intézkedéseket is, a gyűrűt és a gömböt. Majd a változást, hogy,

mikor visszajött, máshogy viselkedett (az addigi szerelmes, cserfes lányból egy hideg,

távolságtartó és szenvtelen ember lett, nem érdekelte szerelme, csak a könyvtárban időzött).

„Most szembesíteni fogom mindezzel. Valahol még ott kell, hogy legyen benne ő.”

A szobája érintetlen, tele személyes tárgyaival, ruháival. A falon lévő egyik festmény őt

ábrázolja. A sírja látogatható. Ha a JK-k pappal beszélni tudnak vele (l. Eggyéválás papi

varázslat), kb. ugyanazt mondja, ami a naplóban van.

Ha egy bárd JK Élő történelmet varázsol, a szoba egyik tárgya mutathatja különböző

időszakokban a titkos bejáratot a rejtett szobához (1); mutathatja a gyanakvó Thilent (2),

később az őrülten ordibáló Thilent, amint kiveti magát az ablakon (3).

Az édesanya megtartotta az eljegyzési gyűrűt, amit magán viselt halálakor is a fia (nem ezzel

temette, mert Vala Torilt okolja a haláláért). Ha erre néznek élő történelmet, akkor látják,

amint Thilen odalép a lányhoz, és kérdőre vonja („Ki vagy te valójában? Mit tettél Valával?”).

Ezt követően valamit varázsol (megpróbálja megvizsgálni a lány elméjét mágikusan), ám a

következő pillanatban őrülten üvölt fel. A lány arca szenvtelen, csak a bal szemöldökét vonja

fel egy pillanatra. Aztán már csak azt látni, ahogy Thilen az ablak felé rohan, és kiveti magát

rajta.

Arana Frann

Vala Toril évfolyamtársa és barátnője. Évek óta nincs a városban. Adrana vagy Lu’ill tudhatja,

hogy elszegődött nemesi szolgálatba, Erigowba, évekkel ezelőtt. (A játékban nem lesz

jelentősége.)

Lu’ill Morania

Szőke hosszú hajú, ezüstszürke szemű, karcsú, kecses teremtmény. Apja volt elf, anyja ember.

Haonwelli származású. Elsősorban a gyógyítás, herbalizmus, élettan érdekli. Miután végzett,

az egyetemen maradt, a Füvészkertben dolgozik. Jó emberismerő (toroni csapattal vagy a

Kobrák embereivel ösztönösen visszafogott lesz.)
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Egyébiránt nagyon segítőkész, kivéve, ha a fajára bántó megjegyzést tesz valamelyik JK. Ha

elnyerik szimpátiáját, akár gyógyitalt is vehetnek tőle olcsón.

Amit megtudhatnak tőle: egyetemi tanulmányai idején egy tanulókörben volt Vala Torillal (és

a többiekkel). A tanulókör vezetője Thilen Nar volt, aki egy évvel felettük járt és jóvágású,

életvidám srác volt. Kedvelték, Vala Torillal kölcsönös szerelem bontakozott ki közöttük,

amely tragikus véget ért. A szakítást a fiú fel sem tudta dolgozni. Bár az öngyilkosság

mindenkit megdöbbentett, különösen Lu’illt. Nem is érti, hogyan történhetett. Még az is

eszébe jutott, hogy valamilyen ártó mágia hatása alá került a fiú. A boszorkányoknak vannak

olyan mágiái, amik kiforgatják az embereket saját valójukból. A másik két csoporttársa

boszorkány is volt. De miért tettek volna ilyent? Adrana nagyon tiszteli az életet, semmi

ilyesmit nem feltételez róla. És Vala? Ő megváltozott mostanában. Nem is mostanában, már

évek óta.

Ha bizalmat érez irántuk, hozzáteheti:

Szerinte Vala került negatív hatás alá: vagy átkozott varázstárgy került hozzá, vagy ártó mágia

lehet. Vala és Adrana Antiss-járó. Lehet, hogy az Antisson érte Valát valamilyen hatás? Erről

esetleg Adrana tudna többet mondani.

Kérdésre meg tudja mondani, hogy hol találhatják Adranát, illetve Thilen Nar családját.

Nagyon eltávolodott Valától, nem tudja, hogy mostanában merrefelé szokott lenni. Azt is

tudja, hogy a városon kívül van a család rezidenciája, ahol nem szereti, ha bárki is háborgatja.

3. Vala Toril felkutatása a városban

Vala Torilt vagy a fellelhető információk begyűjtése után vagy azt megelőzően, de biztosan

felkutatják. Egyedül Adrana irányíthatja közvetlenül hozzá a csapatot. Később, az

információgyűjtés során Adranától vagy a professzortól bármely csapat megtudhatja, jó

eséllyel hol találhatják meg:

Tanácsterem (ide nem engedik be őket).

Könyvtár: a védett réteg bal csücskében lévő olvasóteremben találják meg, éppen egy térkép

fölé görnyed. Mikor belépnek, összegöngyöli a térképet (sikeres észleléspróba és térképészet

mesterfokkal megállapítható, hogy Niare térképét tanulmányozta), és rájuk emeli hideg,

borostyánsárga szemeit.

Megkérdezi őket, hogy mi járatban vannak. A fellépésüktől függően hideg semlegességgel

vagy közvetlen hangon, de megosztja velük a küldetést (l. alább).

Csillagda: Ha itt keresik a JK-k, a csillagásznőtől, az elf Mora

Shínétől megtudhatják, hogy évekkel ezelőtt valóban gyakran járt

ide, mostanában szinte alig. Annak idején a Zeyfar Ommari nevű

csillagot kutatta főleg. (Legendaismeret Mf és sikeres -2-es

intelligenciapróbával (a KM titokban dobjon mindenkinek, aki esélyes)

felmerülhet a Caput Draconis-szal való kapcsolat.)
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Vala Toril információi Lin-Csiről:

Egy Lin-Csi nevű szerzetest 220 esztendeje (P.sz. 3479-ben) száműztek a Sárga Császárságból

eretnek tanításai miatt. Egy különleges parazita van benne (a Lélekféreg), ami utat talált

magának egészen a lélekmagig. Ez egyfajta démon, nagyon-nagyon veszélyes, beleássa magát

a lélekmagba, így a lélekkel együtt utazik a lélekvándorlással. Ezáltal a teste közönséges

fegyverekkel sebezhetetlen, mágikus fegyverek is csak a töredékét (kb. harmadát) sebzik,

elemi mágia sebzése pedig feleződik.

Ezt a szerzetest kell megtalálni és élve elfogni (ehhez Niaréba behatolni– konkrétabban a

Csillagfény kolostorba –, ahol Lin-Csi élt). Megkapják a kolostor hozzávetőleges helyzetét (a

Yaom-tó déli csücskétől tizenkét mérföldre, délnyugatra, l. térkép). Tehát ott jó eséllyel

kideríthetik, hová mehetett (illetve tanításainak mi az alapja, miért száműzték). De amint ott

vannak, Vala Toril tudni fogja a gyűrűkön keresztül (l. alább), és odamegy. Alkonyat után,

pirkadat előtt érkezik. Vinni fog egy gyertyát (megmutatja), egy kb. fél lábnyi hosszú,

sáfránysárga Lélekgyertyát, amellyel a gyűrűk segítségével együtt – és csakis együtt! –

lesznek képesek behatolni a szerzetes tudatába. Ahhoz, hogy a védelmét áttörjék meg kell

találniuk a kapuk kulcsait. Hogy pontosan mik ezek a kulcsok, nem tudja. Azt tudja, hogy

három kulcs van, az asztrális kapué, a mentális kapué és a lélekmag kapujáé. Az a meglátása,

hogy a szerzetes részletes élettörténetében találhatják meg a kulcsok megfelelőit. (KM! Ezt

még Vala Toril sem tudja, de mindegyik kulcsnak két komponense van, mint a szár és nyelv.

Az asztrális kulcs az anyja és a szerelme; a mentális az apja és a mestere; a lélekmag pedig a

saját tanításának lényege és az istene, Kaoraku.)

Kapnak végül egy-egy csontgyűrűt (nem könnyű rájönni, de sárkánycsont, sőt mi több, a

Caput Draconis anyagi testéből valók), amin különös rúnavésetek vannak (sárkánynyelven).

A JK-knak adott és a Vala Torilnál maradó gyűrű lényegében egy varázstárgy: az

Összetartozás Gyűrűje (l. papi varázslatok: összetartozás életerővel, asztrálisan,

mentálisan). A játékosok egymás között szabadon oszthatják meg az ÉP-t, Fp-t. valamint

lehetővé válik az ingyenes telepátia, érzések, gondolatok átküldése, érzékelés. A kapcsolat

egyirányú, a Sárkány felől blokkolva, vissza nem hathatnak rá, a szimpatikus mágiától a

gyűrűk le vannak védve.

KM! Ha a játékosok gyanakvóak, és nem fogadják el a gyűrűket, semmi

probléma (lásd. Hibaelhárítás)

Nem egyes szám első személyben beszél, hanem mindig az „általam képviselt szervezet”

kifejezést használja. Ha rákérdeznek, elmondja, hogy ők az „Egyensúly Őrei”, akiknek az a

feladatuk, hogy az ilyen démonokat, mint a Lélekféreg levadásszák.

Felkínált jutalom: megtarthatják a gyűrűket, illetve a „Doran örökös polgára” címet

kaphatják meg, ami állandó lakhatást jelent a Belsővárosban és a Dorani Tanács kiemelt

jóindulatát foglalja magában. (Ellenállhatatlan az ajánlat, de persze a Sárkány hazudik.)

Ha kérdeznek a család történetéről, a levéltárban hiányzó információkról, azt feleli: ez a rész

az Egyensúly Őreiről szól, biztonsági okokból törölték. (a JK-k a Sheenwali

smaragdmágusokra gyanakodhatnak, hiszen őket nevezik még ezen a néven. Van is egy

kis eldugott Weila-szentély Doranban). Az igazság az, hogy a Sárkány tüntette el a rá

vonatkozó részeket az archívumból.
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A küldetés felvétele után kapcsolatfelvétel a kontakttal

Miután beszéltek Vala Torillal, visszamennek a kontaktjukhoz és tájékoztatják arról, amit

megtudtak. Ő jó lehetőséget lát arra, hogy a küldetés teljesítésével felfedjék a varázslónő valós

szándékait. Ha nem mennek vissza a kontakthoz, hanem egyből nekilátnak a feladatnak, hát

lelkük rajta. Így vagy úgy, de vélhetően belemennek a szerzetes felkutatásába. KM! Fontos

tudatnod a játékosaiddal, hogy amíg nem teljesítik a küldetést, nem nyerhetik el Vala Toril

bizalmát (kényszeríteni, zsarolni pedig nem tanácsos).

Bejutás Niaréba

Megoldási lehetőségek

Niarébe Vala Toril Gro-Ugonon keresztül tudja bejuttatni a partit. Ha nem fogadják el, és

saját maguk akarják megoldani a bejutást, nehéz dolguk lesz: az országot magas hegyek

fonják körül: a Yian-Yiel, a Sian Taiwa és a Sidal. A Jindao-tenger gyakorlatilag

hajózhatatlan, a Velerian-tenger pedig ork kalózoktól hemzseg. A légi út elképzelhető (pl.

Repülő Szőnyeg varázstárgy vagy az Égi Szekér papi mágia), de a hegyeknél áthatolhatatlan,

testet-lelket megviselő köd gomolyog. Nem sokan tértek még vissza, és akik visszatértek, sem

vágynak mesélni élményeikről. Ha a parti ezt a szálat választja (azaz Vala Toril segítsége

nélkül akar bejutni Niaréba), akkor a kontaktjukon keresztül találhatnak valakit (l. Roi „a

Niarei” Han).

Térkapu Gro-ugonba

Gro-Ugonban már negyedik esztendeje (3695-től) tombol a Birak Gal Gashad vezette ork

felkelés a Kard Testvérisége ellen, teljes a káosz. Vala Toril ideiglenes térkaput tud nyitni a

partinak a Yian-Yiel hegység gro-ugoni oldalára. Az érkezési ponttól kb. 50-75 mérföldre,

északra van a Csillagfény kolostor. A niarei határt egy áthatolhatatlannak tűnő, sűrű

gomolygó ködréteg jelzi majd.

Átszivárgás a niarei határon

Még a gro-ugoni oldalon egy ork portyázó csapat üt rajtuk. Gashad egységéhez

tartoznak, minden embert fenntartásokkal fogadnak. Ha a Szövetség emberei és ezt igazolni

is tudják valamivel, útjukra engedik őket (kivéve, ha van udvari ork, törpe vagy elf a

csapatban, ill., ha provokálják az orkokat – alacsony az asztráljuk…). Ha Toron oldalán

állnak, vagy semlegesek, de helyén az eszük, kibeszélhetik magukat a helyzetből (az orkok

nem túl eszes jószágok). Provokáció esetén a kimenetel itt is meglehetősen véres lesz.

Akárhogy is, valahogyan túljutnak ezen az akadályon és alig két óra embert próbáló (hegyi

terepen történő) vándorlás után átjutnak a határon (a sűrű, gomolygó köd jelzi, amire a

varázslónő jó előre felhívta a figyelmüket).

Amint belelépnek, asztrál próbadobást kell tenniük 100E ellen. Sikertelenség esetén páni

félelem lesz úrrá az adott karakteren és eszeveszetten menekül a ködből kifelé (vissza a

gro-ugoni oldalra). Úgy érzi, valami nagyon nincsen rendben a köddel, önszántából nem akar

oda visszamenni (a hatás 20-asztrál óráig tart). Ez a különleges szakrális védőmágia tartja

többek között az alacsony asztrálú orkokat a hegy túloldalán. Amelyik JK elvéti ezt a próbát,

azon Vala Toril segíthet (ha eszükbe jut hozzá fordulni a gyűrűn keresztül). Azt tanácsolja, ha
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maguktól nem jöttek volna rá, hogy egyesével lépjenek át a ködön, a gyűrű segítségével az

adott személyre összpontosítva az asztrális védelmet.

Bejutás Niarei Han segítségével

Ha nem bíztak a varázslónőben, és a saját kontaktjuktól kértek segítséget, akkor felkutatták

nekik Niarei Hant, az öreg vándorszerzetest, aki rendszeresen jár-kel Niare és Tiadlan között.

Vállalja a vezetésüket, de nem vállal felelősséget elméjük épségének megmaradásáért. ☺

Vele drágább és hosszabb lesz az út. Először is Elyába kell átmenniük, Tiadlan fővárosába a

Kapuk Terén lévő térkapun keresztül (fejenként 1 arany). A kapcsolatuk egy kísérőt bocsát

rendelkezésre, aki tudja, hogy a fővárosban hol találják meg az öreget. Han az érkezésük utáni

félórában várja őket, mivel egy óra múlva indulni szándékozik, vissza Niaréba. Ha nem érnek

oda, elszalasztják ezt a lehetőséget. Más bolondot nem találnak, aki vállalkozna erre az őrült

küldetésre, így vissza kell menniük Doranba (újabb 1 arany fejenként), és megkeresni Vala

Torilt, vagy nekivághatnak egyedül és ostobán elbukhatnak.

Niarei Han először is próbára teszi a karaktereket. Egyszerre felteszi nekik az alábbi kérdést:

„Mit gondolsz, saját tulajdonod-e a benned lakozó lélek?”

Végigvárja a válaszokat. Rezzenéstelen arccal hümmögve hallgatja, akármit is válaszolnak a

játékosok. Majd megkérdezi:

„Vajon saját tulajdonod-e a test, amely otthont ad a léleknek?”

A válaszok után ezt mondja:

„Ha nem akartok hosszan és hiábavalóan szenvedni, itt a halandó létben, gondoljatok rá,

hogy a testben nincs már sokáig maradásotok. A test kölcsönkapott ruha, vissza kell adnotok.

Ha nem akartok hosszan és hiábavalóan szenvedni, itt a halandó létben, gondoljatok arra,

hogy a lélek sem örök. Elemeiből új személyiség épül majd egy új testben. Ezt csak azért

mondom, nehogy túlbecsüljétek magatokat. Nemsokára nem marad belőletek semmi.”

A feltehetően döbbent reakciók után még ennyit tesz hozzá:

„Most, hogy már feltártuk a lélek és a test valódi természetét, nem maradt más dolgunk, mint

hogy igyunk egy finom teát.”

(Ha valaki tiszteletlen lenne, vagy erőszakkal válaszolna, villámgyors reakcióval rövidbotjával

eszméletlenre veri az illetőt; belső időben vagy ahogy a KM akarja. Ilyenkor a csapat többi

tagjának fellépésén múlik, hogy segít-e nekik.)

Ekkor felkészülés gyanánt egy speciális gyógynövény teát itat velük, amely megacélozza a

lelket és felerősíti a testet a hegyi vándorlás viszontagságainak elviselésére. A gyakorlatban ez

azt jelenti, hogy +20-szal dobhatnak majd asztrálpróbát a Köd átlépésekor. Aki így is elvéti,

azt egy laza mozdulattal tarkón vágja rövidbotjával, és a többiekkel átcipelteti az eszméletlen

testet. Han hihetetlen lelkierejű szerzetes, úgy mászkál a ködben, mint más a piacon. Szívesen

mesél az út előtt-alatt a Ködről, ha faggatják.

Először Sin Velerisbe kell menniük, ahol Han kis bárkája várakozik a kikötőben. A

Velerian-tengeren 300 mérföldet tesznek meg keleti irányban, és kikötnek a niarei partoknál

(lásd térkép). A KM a gyorsított történetvezetés érdekében az utazást néhány mondatban

27



foglald össze. Persze ha a csapatod unatkozik, felbukkanhat egy ork portyázó

kalózhajó. :)

A niarei oldalon

Hannal, vagy nélküle, de fertályórás félvak botorkálás (figyelem, hegyi terepen!) után végre

túljutnak a Ködön. Innen kb. tíz mérföldre már kezdhetnek ereszkedni lefele egy fennsíkra,

ahol a kolostor áll. Viszont itt már belebotolhatnak niarei határvadászokba, akik nem

jelentenek gondot, ha Niarei Han a kísérőjük (lehetséges kasztok: szerzetes, harc- és

kardművész). Az égen köröző madarak testét megszállják az erre a feladatra kiképzett

szerzetesek és így derítik fel nagy hatósugarú területen a betolakodókat. Ha bántják a

madarakat, azzal bántják a megszálló szerzetest is! Szükség esetén egy határvadász

osztag üt rajtuk. Élve fogják el őket és kikérdezésre a kolostorba hurcolják a karaktereket.

Ez az egyik opció. A másik, ha szerencsések ÉS ügyesek, akkor elkerülhetik a madarakat. Ha

velük van Han, akkor nem jelentenek veszélyt, így nem éri őket támadás. Ekkor egynapi

ereszkedés után önerőből elérnek a kolostorhoz.

A Csillagfény kolostorban

Vagy eszméletlen állapotban hozzák őket ide a határvadászok, vagy a saját lábukon jönnek,

akár Hannal, akár nélküle. Mindenképpen a kolostor apátja, Bong Jae elé vezetik őket, aki

– ha nincs velük Han – a kihallgatás sajátos módját választja. Első lépésként belső időbe

megy, majd pszi ostrommal legyalulja az adott JK tudati védelmét (asztrál/mentál statikus

pajzsok, ha vannak dinamikusak, azokat is lerombolja). Kérdés, szóváltás nélkül. Majd

eggyéválással egyenként megszállja a JK-kat, minden tudásuknak, legtitkoltabb érzéseiknek

birtokába jutva ez által (MTK 92. old.). Nézőpont kérdése, hogy ez feketemágia vagy sem

(mivel nem árt a testeknek és nem kényszeríti őket semmire, szerinte nem az). A JK-k nem

feltétlenül lesznek pontosan tudatában, mi is történt velük (ez kaszttól, előképzettségtől

függ). Ha eszméletlenek, mert úgy hozták be őket, akkor semmiről nem fognak tudni. KM!
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Ha a JK-k viselik az Összetartozás gyűrűjét, a Caput Draconis megérzi a

támadást és azonnal blokkolja azt. A gyűrűket nem lehet lehúzni (erre a JK-k is

hamar rájönnek).

Ha Hannal érkeznek, mosolyogva átölelik egymást mint régi jó barátok, hellyel kínálja őket,

majd félrevonul Hannal beszélgetni. Ilyenkor nem szükséges a fenti alapos vizsgálat, hiszen

tudja, hogy Han kitűnő emberismerő. Ha olyan csapattal jön, akik „rosszban sántikálnak”,

akkor l. Trükközős csapat c. részt (hivatkozás).

Bong Jae – és a kolostor szerzetesei mindannyian, illetve Niarei Han is – niarei szerzetesek:

játéktechnikailag olyan, mintha ikerkasztú Kaoraku-szerzetes/pszi-mester lenne

mindegyikük (gyakorlatban a niarei szerzetesek pszi tudása ilyen mértékű!), vagyis

használhatják az UT-ben leírt Siopa diszciplínákat, illetve pszi töltési metódust.

Amennyiben az apát tökéletesen tisztában lesz küldetésük céljával – és megbízójuk, Vala Toril

személyével, ám csak annak emberi mivoltával –, fegyvereik és esetleges vértjeik nélkül

fogadja őket (Han sincs itt) egy kötetlen beszélgetésre, a kolostor könyvtárának

olvasótermében. Úgy beszélget velük, mintha semmiről sem tudna, ezzel is próbára téve

őszinteségüket. Ha a beszélgetés a száműzött szerzetesre terelődik, és a parti kertelés nélkül,

nyíltan elé tárja a kapott küldetést, az apát feltétel nélkül segíteni fog. Ha azonban nem

sikerült előzőleg lecsekkolnia őket vagy trükközni próbálnak, esetleg félre akarják őt vezetni,

illetve a csapat túlnyomó része „gonosz”, csak akkor fog segíteni, ha előbb elvégeznek neki egy

embert próbáló feladatot. Valamit valamiért. Közben tálcákon teákat hoznak nekik ifjú

szerzetesek. Illik elfogadni, ellenben bizalmatlankodni, visszautasítani sértés a niarei tradíció

szerint (akinek van niarei, tiadlani vagy enoszukei kultúra ismerete, az ebben a helyzetben

erős segítség). Természetesen a teák nem mérgezettek, hanem igen finomak, testet-lelket

ellazítóak (Szellemi frissesség itala).

Trükközős – vagy „gonosz” – partinak adott küldetés

Ki kell takarítani a kolostor szennyvízelvezető rendszerét. A járatokban mindenféle parazita

és veszélyes féreg megtelepedhetett, erre előre figyelmezteti őket. Ez az alázat és önuralom

sajátos próbája. Ha vonakodnak vagy egyenesen visszautasítják a feladatot, kedvesen el

lesznek küldve (azt az információt azért megkapják, hogy az országban minden külhoni

illegálisnak számít; ha civilizált területre érnek, ez egyet jelent a halálos ítélettel).

Ha erre erőszakkal felelnek, a kalandnak itt rövid úton vége. Nem ölik meg őket, de

mindegyiküket eszméletlenre verik, és kiteszik őket a kolostorból. Lehet gondolkodni, mit

rontottak el (lásd. Hibaelhárítás).

Ha elvállalják a feladatot, az inkább csak kellemetlen és hosszadalmas, mintsem veszélyes

(KM fantáziájára van bízva). Ezt követően az apát már segíteni fog nekik.

A Lélekkódex

Bong Jae apát elmeséli nekik Lin-Csi mester rövid történetét (mikor és miért száműzték őt, l.

Lin-Csi története). Többet ő sem tud, fogalma sincs hová ment, mi lett vele. Viszont van a

kolostor könyvtárában egy speciális kódex, a Lélekkódex, amely Kaoraku szent ereklyéje.

Ebben mindenki benne van, aki valaha is a Csillagfény kolostorban nyert beavatást.
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Készséggel elvezeti őket az olvasóterembe, és átadja tanulmányozásra a könyvet a csapatnak.

A niarei nyelv ősi dialektusában íródott, így nem valószínű, hogy értenék, ám nem is lesz rá

szükség. Ahogy a kezébe veszi valamelyik JK és kinyitja, a kódex lapjai maguktól lapozódni

kezdenek, erős fehér fénnyel felizzva. Aki belenéz, az vizenyős szemekkel maga elé meredve

katatón állapotba kerül (100E-s mentálmágikus hatás: igaz illúzió – belekerül a könyv

szubjektív valóságába). Aki csak rápillant a lapokra, akaraterő próbát kell, hogy tegyen.

Sikertelenség esetén megbabonázva közelebb lép, és ő is beletekint a lapokba (hatás, mint

fentebb). Sikeres próba esetén csak halványan érzi a késztetést, és valahogy tisztában lesz

vele, hogy a Kódex nincs ártalmára (jóindulatot és erőt érez sugározni felőle). Maga dönti el,

mit cselekszik: ha hátrébb lép, félrenéz, becsukja a szemeit, megszűnik a vonzás. Így vagy úgy,

egy vagy több kalandozó belekerül a könyv illúzióvalóságába, és át fogja élni Lin-Csi

történetét. Négy életszakaszt fognak látni: a gyermeket, akit felvesznek a kolostorba

(pontosabban az első napját a Csillagfényben), az ifjút, aki szerelmével (a szerzetesnővel) a

világ valóságáról elmélkedik, a már érett férfit, aki az akkori apáttal vitatkozik ugyanerről és

ezt követően a száműzetését, ahogy hetekig vándorol gyalogszerrel a nyugati part felé, végül a

Menedék-szigetre (a Tuggar-szigetek legkisebbike) hajózik saját maga ácsolta

csónakjával.

Lin-Csi mester élettörténete négy színben

A négy rövid történet egymásba átfolyva jelenik meg. A Lélekkódex illúzióvalósága nem teszi

lehetővé nekik az interakciót (nem tudnak beavatkozni, csak megfigyelni). A történetben

találhatók a kulcsok komponensei is: Az asztrális kulcs két komponense az anyja és a

szerelme; a mentálisé az apja és a mestere; a lélekmagé pedig a saját tanításának lényege és az

istene, Kaoraku.

Első életszakasz (a gyermek Lin-Csi – a Beavatás kapujában):

Furcsa illat lengi körül a termet, talán levendula? Ez most más, mint ami 2 hónapja az

érkezésemkor fogadott, no meg az egész terem és a sok szerzetes, középen az apáttal, aki

mosolyogva mutat maga elé, hogy lépjek oda. Kint szakad az eső, néhol átszivárog a cserepek

között és egyenletes ütemben diktál a fejemben egy egyre hangosabb, monoton ritmust.

Megnyugvást érzek, fényt, ami körülöleli a lelkem, az elmém, itthon vagyok. Ne haragudj

anyám, de ez az otthonom immár, tudom, hogy te is ezt akartad. Látom ahogy az apám szája

szóra nyílik, de nem hallom amit mond, csak a vízcseppek egyenletes ütemét, a füstölők

levendula illatát és a nyugalmat, mely szétárad bennem, majd hirtelen egy örvény…

Második életszakasz (az ifjú Lin-Csi – a Szerelemnek múlnia kell):

…és mintha újra ott lennék a házunk előtti kis utcában és ismét átélném a fájdalmat, a dühöt,

a tehetetlenséget, amit ott akkor éreztem először, amikor az utcagyerekek helyben hagytak.

Többen voltak, én gyenge és egyedül. Most is gyenge vagyok és most már ugyanúgy egyedül.

Lelkem egy darabja hagyott itt, a gyönyörű gesztenye barna, csillogó szemével, a simogató

jázmin illatával, puha bőrével és dallamos kacajával. Tudtam, hogy nem volt helyes

belekezdeni, ő is tudta, de ezt az időt már senki nem veszi el tőlünk, de tudom, hogy az apát

neheztel emiatt, most is látom magam előtt a most már ráncos, dühös arcát..

Harmadik életszakasz (a felnőtt Lin-Csi – Konfliktus az apáttal):
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…legszívesebben most azonnal kidobatna a kolostorból, de az számára is kudarc lenne. Nem

érzek megbánást, hogy ki mertem mondani azt az igazságot, ami ezen falak között, de talán az

egész császárságban is eretnekségnek számítana. Az a fény, mely érkezésemkor fogadott,

egyre jobban halványodik, de az, ami körülvesz immár, az ő álma, mely ezt a világot teremti,

sokkal fényesebb, sokkal igazabb és sokkal többet mutat a mindenségről, mint amit az apát

valaha is megtapasztalhat. Nem vagyok mérges a mesterre, nem bántanak a szavak, a tettek, a

büntetések, melyekkel más belátásra akar bírni, mert tudom, hogy ő soha nem fog kilépni

ebből az illúzióból, soha nem fogja elnyerni az Ő kegyét…

Negyedik életszakasz (Lin-Csi mester – Száműzetés és elvándorlás):

…ezért ülök most egy csónakban, pár napi élelemmel, egy napi járóföldre a kolostortól. Soha

nem voltam ennyire biztos magamban, tudom, hogy hova kell mennem, láttam a szigetet,

láttam a kunyhót, amit építek majd, látom a nyugalmat, a megtisztulást, ami rám vár és az

örökkévalóságot és a mérhetetlen tudást, mellyel megjutalmaz.

Visszatérés és a tanulságok levonása

Miután a negyedik szín is lepergett, egyenként visszazökkennek a valóságba a karakterek

(már akiket beszippantott a Kódex). Valós időben az egész egy szemvillanásnyi ideig (egy

szegmensig) tartott. Ez alatt élték át az érintett karakterek a fentebbi történéseket. Az apát

mosolyogva elteszi a könyvet, és megkérdezi, minden rendben van-e. Ha az átélteket

megosztják vele, nem vonja kétségbe szavaikat. Azt mondja, Kaoraku kegye hozta létre ezt az

ereklyét, és ősidők óta a kolostor védelmét élvezi. Természetesen nem adja nekik oda, ha

szépen kérik, akkor sem. Amennyiben a kalandozók esetleg azt a botorságot terveznék, hogy

erőszakkal elvegyék a Kódexet, az apát megcsóválja a fejét, és tagadólag int feltartott

mutatóujjával. Ha erősködnek, a dolgok hamar rosszra fordulnak (lásd. Hibaelhárítás).

Miután világossá vált nekik, hogy miért lett renegát és hova távozott Lin-Csi, a parti maga

dönthet, mit cselekszik a megszerzett információkkal.

Alapesetben nyilván fel akarják venni a kapcsolatot Vala Torillal és/vagy a kontaktjukkal. Ezt

a kolostort óvó védőmágia lehetetlenné teszi, de ha távoznak, és odakint próbálkoznak,

sikerülni fog.

Lin-Csi egykori naplója

A JK-k kérésére az apát megmutatja Lin-Csi régi szerzetesi celláját, mely ma üresen áll. Az

utolsó itt lakó szerzetest, bizonyos Roi Hant (azonos Niarei Hannal) megtalálhatják valahol

Tiadlanban. Ha azonban vele érkeztek, ő maga is felhívhatta a figyelmet a cellára.

A cella alapesetben üres, ki van takarítva. De titkosajtó-keresés próbával felfedezhetik a fal

egyik részén a kimozdítható követ, amely mögött egy üreget találnak. Itt van Lin-Csi

egykori naplója, amelyet még végső távozása előtt helyezett el itt. Utolsó bejegyzésében

leírja Kaorakutól ihletett álmát, amelyben egy szigetet (Menedék-sziget) mutatott meg

neki a Velerian-tenger közepén (ez a Tuggar-szigetek legkisebbike), ahol majd békét lelhet.

Ebből valószínűsíthetik, hogy ide távozott.
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A kolostor megbízása

A kutatás után beszámolhatnak az apátnak a felfedezéseikről. Az apát érdeklődése ekkor

feltámad megbízójuk iránt. A csapat eldöntheti, mennyit oszt meg vele, Bong Jae

mindenesetre felajánlja nekik, hogy a kolostor érdekében is cselekedhetnek. Arra kíváncsi,

hogy Vala Toril milyen célból keresi a szerzetest. Ha megosztják vele gyanújukat, hogy

Lin-Csi Lélekféreggel van megfertőzve (ahogy ezt a varázslónőtől tudják), akkor Bong Jae

egészen biztos benne, hogy ez nem lehet igaz: elveszítve Kaoraku kegyét már nem lenne

benne a Lélekkódexben. Ebből tudható, hogy a varázslónő valamit titkol, és nem az a

szervezet állhat mögötte (Egyensúly Őrzői), amit mondott. Ha a csapat kész az igazságot

felfedni, akkor arra kéri őket, hogy keressék meg Vala Torilt, és derítsék ki, hogy a

megszerzett információkkal mit szándékozik kezdeni. Vissza Roi Han segítségével jöhetnek

(ha eddig még nem ismerték), akit szükség esetén Elyában találnak meg kedvenc fogadójában

(a Szalmakutyában).

Utazás a Menedék-szigethez – Lin-Csi szigetének megtalálása

Ezután – ha Niarei Hannal érkeztek – Hant megkérhetik, hogy vigye el őket a szigethez.

Ha Vala Toril megbízásából jöttek, és a kolostort elhagyván felveszik vele a kapcsolatot, a

varázslónő megdicséri őket, és arra kéri, jöjjenek vissza a gro-ugoni oldalra (nem tud

közvetlen térkaput nyitni Niaréba), onnan térkaput nyit Sin Velerisbe. Ott viszont egyéni

módot kell találniuk a szigetre eljutni. Számos lehetőség közül választhatnak: papi mágia –

Égi szekér; egy kis hajó kibérlése; varázstárgy – Repülő szőnyeg; stb.). Valahogy meg fogják

oldani. A visszaút Gro-Ugronba eseménytelen lesz (és a ködnek sem lesz különösebb hatása, a

látótávolság drasztikus lecsökkentésén felül).

Ha esetleg mégsem így döntenek, hanem önszántukból indulnak a szerzetes keresésére,

lelkük rajta. A Caput Draconis pontosan érzékeli, hogy mi jár a fejükben (vagy a gyűrűkön

keresztül, vagy – ha nem fogadták el azokat – szimpatikus mágia segítségével). Ezt egy

őssárkány meg tudja oldani (pl. auraérzékelés és utána nyomot hagy az aurájukon

egy hatalomszóval).

A kunyhónál – összecsapás az NJK kalandozókkal - opcionális

Ezt a szakaszt csak akkor meséld le, ha még bőven van ideje a játékosoknak! Ha fogytán

van az idő, akkor a kunyhóba érkezésükkor érkezik meg Vala Toril is, mintegy húsz lábra az

épülettől materializálódik (teleport).

Ha a tanács ellenére nappal szállnak partra, megtalálhatják a szokásos napközbeni

tevékenységeit végző szerzetest. Nem fog velük szóba elegyedni, levegőnek nézi őket.

Kétszázhúsz – valójában majd nyolcvanezer – év magány eléggé rányomja bélyegét a

személyiségre. Tudatának koncentrációja az éjjeli kiterjesztett szupervalóságban maradt.

Amennyiben erőszakoskodni próbálnak vele, akkor úgy kezeli őket, mintha valamiféle

kellemetlen természeti jelenség lennének: elhárítja a zavaró hatásokat, belső időben

cselekedve (harc az ellenfél ártalmatlanná tételéért). A karakterek nem kezdhetnek itt vele

semmit, erre a gyűrűkön keresztül a Caput Draconis is felhívja a figyelmüket.

32



Éjszaka érdemes érkezniük, ezzel is segítve az észrevétlenségüket. Rövid kutatás után

megtalálják Lin-Csi maga ácsolta erdei fakunyhóját, és észreveszik az ágyon fekvő testet. Itt

többféleképpen is cselekedhetnek (lehet, hogy eszük ágában sem lesz Vala Torilnak üzenni,

hanem fel akarják ébreszteni az öreget, vagy a frakciójukkal veszik fel a kapcsolatot). A rivális

frakciók által felbérelt kalandozócsapatok (két jól felszerelt, tápos NJK parti) itt

fognak rajtuk ütni, de a harmadik oldalról viszont érkezik segítség. Ha a doraniaknak

dolgoznak, a toroniak és a Kobrák lesznek ellenükre, míg a végén felmentőként érkezhet a

Szürkecsuklyások csapata (ugyanez visszafele is igaz: a doraniak besegíthetnek a Kobrák és a

toroniak ellenében). A toroniaknak pedig a Kobrák segítenek (és viszont). Jó kis kavalkád

alakulhat ki.

Ha a JK-k vesztésre állnak (több mint a felük eszméletlen vagy morálisban van), a játékosokat

felhasználva térkaput nyitva megérkezik Vala Toril és – akár hatalomszavakat is használva,

de – ártalmatlanná tesz mindenkit a kalandozókon kívül (ez a mértékű hatalom azért már

eléggé gyanús lehet nekik).

Ha a JK-k sikeresen legyőzik az ellenük törőket, érdekes beszélgetés alakulhat ki a túlélőkkel.

A közös érdekek mentén akár együttműködés is elképzelhető az erre alkalmas felek

(Doran-szürkék, ill. Toron-kobrák) között. Hogyan döntenek a kalandozók? Hívják a

varázslónőt, vagy megpróbálják maguk felébreszteni Lin-Csit?

A test mozdíthatatlan sztázisban fekszik az ágyon (időtlen álomban) és csak a napfelkelte első

sugaraira tér(ne) magához. Ezt azonban a Caput Draconis már nem fogja megvárni. ☺

Vala Toril megjelenése, a szertartás előkészítése (lezáró rész)

Vagy már a harc közben érkezik a kalandozók megsegítésére, vagy miután megtalálták a

szerzetest. Ha szembesítik mindazzal, amiket megtudtak (hogy ő maga a Caput Draconis, ill.

hogy csak manipulálta őket), szenvtelen arccal mindent “megmagyaráz”. Nem tagadja, hogy

bizonyos információkat korábban elhallgatott, de csak a jó ügy - amiért ő maga személy

szerint küzd - előrevitelének érdekében. A Lélekféreg bizony nagyon is valóságos. Csak ő

képes a szerzetes tudatán belül vele felvenni a harcot - de ehhez nélkülözhetetlen az, hogy a

JK-k saját szabad akaratukból segítsék őt ebben. Bármilyen felmerülő kérdésre logikus és

adekvát választ fog adni (ne feledjük, hogy egy ősöreg sárkányról van szó). Végül aztán csak

két kimenetel lehetséges. A kalandozók hisznek a sárkánynak vagy sem, de

1. segítenek neki a szertartás végrehajtásában:

Bemegy velük a kunyhóba. Odabent a JK-k közreműködésével belefog a szertartásba (az

előkészületek kb. fertályórát vesznek igénybe). Meggyújtja a Lélekgyertyát, amit körülülnek a

karakterek, majd meditációs pózba helyezkedve transzállapotba merül (a gyertya hatására

mindegyik önként csatlakozott JK szintén transzba kerül). Egy körön belül létrejön a varázs

és a kalandot itt le lehet kerekíteni.

2. nem akarnak részt venni a szertartás végrehajtásában:

Némán bólintva veszi tudomásul döntésüket. Ha korábban elfogadták az Összetartozás

gyűrűit, azokat most egy szegmensen belül (gondolati úton) visszaveszi. Megkérdezi őket
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döntésük okairól, ha hajlandóak vele beszélgetni a karakterek. A szerzetes testére (lelkére)

viszont igényt tart, valamint a szigetet is "lefoglalja" Doran számára (továbbra is ragaszkodik

szerepéhez). Itt jöhet el a kenyértörés pillanata a JK-kal, ez a dramaturgiai csúcspont

(lényegében a KM döntése, meddig engedi elmenni a karaktereket). Nem fogja megölni a

játékosokat, de nem engedi át nekik Lin-csit és felszólítja őket a távozásra. Ha ennek nem

tesznek eleget, vagy megtámadják, a Caput Draconis eredeti méretük tizedére

csökkenti őket és többet nem foglalkozik velük. Bemegy a kunyhóba, őket pedig

kizárja. Lehet próbálkozni bejutni valahogy. Odabent egyedül fog a szertartásba (az

előkészületek kb. fertályórát vesznek igénybe). Meggyújtja a Lélekgyertyát, majd meditációs

pózba helyezkedve transzállapotba merül. Egy körön belül létrejön a varázs és onnantól már

nem lesz esélyük a szerzetes lelkébe követni őt. Akkor járhatnak sikerrel, ha - miután

bejutottak - valahogyan bele tudnak mászni a transzba lépett Sárkány köntösének zsebébe és

összekapaszkodva együtt maradnak a varázslat létrejöttéig. Ebben az esetben ők is vele

"utaznak" potyautasként, és a kalandot itt le lehet kerekíteni.

3. akadályozzák a szertartás végrehajtásában:

Rendkívül nehéz dolguk lesz - hiszen a Caput Draconis apró jelekből is kiszúrhatja ezt a

szándékot (asztrál/mentálpillantás pl.) , és képes lehet őket pl. előrerepíteni az időben, hogy

zavartalanul “dolgozhasson”. Azonban ha valahogyan túljárnak az eszén (pl. megvárják a

transz létrejöttét), lehetőségük lehet “megmenteni” a szerzetest - azonban csak úgy, ha Vala

Torilt megölik. Ugyanis amíg a test életben van, a Caput Draconis benne lesz, és mindent

megtesz céljáért. (Ld. Caput Draconis leírása). Ez az opció egy súlyos morális dilemma - életet

az életért.

Epilógus:

amennyiben nem hátráltatták a Caput Draconist (teljesen mindegy, hogy milyen okból), úgy

az is kegyes lesz hozzájuk, és térkaput nyit, amivel visszatérhetnek Doranba, és beszélhetnek

a megbízójukkal.

Vala Toril utolsóként kellene, hogy átlépjen a kapun, de ehelyett ő már nem tér vissza. Ha

kell, varázslattal löki át az okvetetlenkedő karaktereket, és bezárja a kaput. Ha esetleg lenne

még idő, a játékosok kimagyarázhatják, hogyan tudtak kaput nyitni Doranon belülre, és a

szervezetük vezetőjével is beszélhetnek még…

Ötlet: írásos jelentést kérni a csapatoktól a szervezet számára. Erre minimum 30 percet kell

nekik adni, de lehet a játékidő lejárta után is - addig elkezdjük az értékelést, és majd

begyűjtjük, hogy ezzel is hangolhassuk adott estben az értékelést.

Attól függően, hogy melyik érdekcsoporthoz tartoznak, más-más lezárása lehetne a

történetnek, de a magas politikában persze máshogy keverik a paklit: Mind a négy

érdekcsoport foglyul szeretné ejteni a Caput Draconist, hogy tudást és információt szedjen ki

belőle a világról. Ezt persze más-más eszközök és szereplők bevonásával tervezi elérni, de ez

már egy másik történet…

Ha esetleg megölték Vala Torilt, akkor a szerzetes magához tér, bár ködös emlékei miatt nem

sok hasznát veszik. Amúgy egy rendkívül csendes, talányokban fogalmazó, néha tréfás fickó.
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NJK-k:

Vala Toril (csak testében – bensőjében már a Caput Draconis vert fészket)

Vala Toril egy Doranban végzett idézőmágus-boszorkány

volt. Családjának több generációra visszamenően a

rögeszméje volt a Caput Draconis felkutatása, és egy

életképes alku megkötése vele. Apjának sikerült kiderítenie

titkos fóliánsok alapján, hogy a Sheral melyik hegycsúcsa

lehet a legesélyesebb arra, hogy ott megtalálják a

Sárkányfőt. Azonban huszonnégy esztendővel a Sötét

Együttállás előtt a Kárpiton túlra távozott. Vala Toril úgy

gondolta, hogy egy módon tud a legbiztosabban védekezni

az ellen, hogy a sárkány a lelkét testéből kiszorítsa: egy

megfelelően előkészített, drágakőmágiával átitatott

krizoberill köves gyűrűt kell viselnie.

Azt nem vette számításba, hogy a sárkány ősi tudása jóval

hatalmasabb, mint az általa birtokolt drágakőmágia. Az

alkuhoz magával vitt még egy Igaz Szándék Gömbjét is (működésében az Igaz Szó és a Veszély

Észlelése papi varázslatokhoz hasonló: nemcsak a kimondott szót, hanem a mögötte rejlő

szándékot is vizsgálja), de a sárkány képes volt a gömb jelzését finoman késleltetni, így nem

mutatta időben az ártó szándékot, csak amikor már megtörtént a baj...

Külső megjelenés:

Korai harmincas éveiben járó, hollófekete hajú, lenyűgöző szépségű nő. Borostyánsárga

szemei hideg nyugalmat árasztanak (ez a Sárkány tekintete, persze). Beszéde bár erővel

telített, mégis igézően lágy tud lenni. Homokszínű varázslóköpenyt visel, mely rúnákkal

ékített (csak mágikus fegyver sebzi, 50E-s védelem bárminemű elemi mágikus vagy fizikai

hatás ellen). Fegyvert és varázslóbotot nem hord magánál – ha szükséges, szinte határtalan

mágikus tudásával bármit el tud érni. 100 Od ponttal rendelkezik, a draquor nyelv titkos

dialektusát használja (lásd. Summarium). Ismeri az összes létező mágiaformát és Od

pontjaiból tetszőleges értéket Mana ponttá tud alakítani (1 Op=5 Mp). Mivel belső Od

pontjait “égeti el” ilyenkor, nem függ a külső manahálótól sem.

Jellem: Rend (Draco)

Személyiség és motiváció:

A Sárkány célja a szerzetes lelkét bekebelezni anélkül, hogy Kaoraku közvetlen figyelmét

magára vonná ezzel. Előzőleg gondosan kiválasztott kalandozókkal veszi körül magát, így

szándékozik megtéveszteni esetleges ellenlábasait: a mindent figyelő Dorant és Toront. Bár

irdatlan hatalma van, testének korlátai miatt mégsem sérthetetlen. Nem szeretné felhívni

magára a figyelmet, ezért hatalomszavakat csak igen indokolt esetben használ (főleg akkor,

ha nincs lakott terület közelében, ill. a kaland végén, a Menedék-szigeten). A kalandozókat

minden felmerülő kérdésben segíti, jóindulatukat az Összetartozás Gyűrűivel reméli elnyerni.

Egyebekben úgy reagál és viselkedik, mint ahogyan Vala Toril, a Dorani Varázslótanács tagja

tenné.
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Adrana D'Vor, 10./5. szintű dorani varázslónő/boszorkány

Külső megjelenés: Rendkívül dekoratív, fekete hajú,

zöld szemű, 30-as évei elején járó nő, vörös

varázslóköpenyben (SFÉ: 5). Tizenöt centisre átformázott

drakfa varázslóbotját övébe tűzve tartja (vagy bal kezében

forgatja).

Jellem: Élet, Rend (Kerub)

Személyiség és motiváció: Kíváncsi és alapvetően

jóindulatú. A Stella Prosylens boszorkányrend tagja, jól

képzett antissjáró. Az elemi mágiaformák mestere. Három

éve a Dorani Titkosszolgálat tagja. Ambíciózus és eltökélt.

Szeretné kideríteni, mi történt egykori barátnőjével és

rendtársával, Vala Torillal, és közbenjárására felettesei

meg is bízták ezzel a nyomozással.

Főértékek:

Kiemelkedő értékű intelligencia (19), magas értékű akaraterő, asztrál, egészség, szépség (16).

Ép: 9, Fp: 72, Pp: 70 (22), Mp: 100 (+50 a botban), elemi erő aura (25E=25 SFÉ)

AME: 6+70+24=100, MME: 6+70+24=100, Méregellenállás: 6 (+4)=10

Képzettség Fok Fontosabb tárgyak

Rúnamágia Mf Varázslóköpeny (SFÉ: 5E villám és tűz ellen)

Legendaismeret Mf Dorani drakfa varázslóbot (50 Mp)

Lélektan Mf Mérgektől óvó amulett (+4)

Szófordulatok, jellemző mondatok: „Biztos vagyok benne, hogy ezt meg tudjátok

oldani.” „Hallgassatok az intuíciótokra.” „Pontosan nem tudhatjátok, mivel van dolgotok.”
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Gan Wikathedar, 14. szintű dorani varázsló, egyetemi tanár

Külső megjelenés: Sármos, 60-as férfi,

intelligens a tekintete. Hangjának baritonja

kellemes csengésű (amolyan Sean Connery-s).

Jellem: Rend (Draco)

Személyiség és motiváció: Tipikus tanár alkat

(ha talál valakit, aki kicsit is figyel rá, már

magyaráz és tanít valamit). Megköveteli a

maximális figyelmet és tiszteletet. Az egyetemen

tanít több mint 20 éve. Szigorú, de igazságos,

közeli kapcsolatot nem alakít ki diákjaival, ám

egy-két különösen tehetséges tanítvánnyal (mind

csinos és fiatal lányok voltak) kivételt tett, így pl.

Vala Torillal is. Szívesebben beszél a dorani

mágiáról, illetve saját kutatásairól, mint másról

(folyton erre tereli a szót).

Szófordulatok, jellemző mondatok: „Tanult

kollégáimmal ellentétben én…”, „Nálunk,

Doranban így megy ez…”, „Én ellenben végeztem e téren kutatásokat.” „Ahogy a katedrán is

el szoktam mondani, …” „Egészen biztos, hogy rabolni akarjátok értékes időmet?”,

"Untatsz…"

Lu’ill Morania, 8. szintű félelf dorani varázslónő

Külső megjelenés: Szőke hosszú hajú,

ezüstszürke szemű, karcsú, kecses

teremtmény. Apja volt elf, anyja ember.

Haonwelli származású.

Jellem: Káosz, Élet (Pegazus)

Személyiség és motiváció:

Természetkedvelő, kissé különc, de vidám

lány. Elsősorban a gyógyítás, herbalizmus,

élettan érdekli. Miután tanulmányaival

végzett, az egyetemen maradt, a

Füvészkertben dolgozik. Jó emberismerő.

Nagyon segítőkész. Érzékeny arra, ha a fajára

negatív megjegyzést tesz valaki.

Szófordulatok, jellemző mondatok: „Egy

pillanat, mondom, egy pillanat.” „A természet

ereje minden sebet begyógyít. Cickafarkkal

már próbáltad?” „Valahogy az állatok sokkal

őszintébbek, mint az emberek, de akiben

biztosan nem csalódhatsz, az a gyógynövény.”
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Targa Linti, 4. szintű gnóm dorani varázsló, könyvtáros

Külső megjelenés: Barátságosnak tűnő,

magával mindig könyveket cipelő, városi

ruhában lévő, 1.3 láb magas gnóm nő,

emberi mércével nézve huszonöt éves lehet.

Jellem: Rend, Élet

Személyiség és motiváció: Targa a

tudást hajszolja bármi áron, és ő tud a

legtöbbet a könyvtárról. Ő maga kérte,

hogy hadd vezesse a könyvtárat öt évvel

ezelőtt. Amellett, hogy szinte mindenről

tud, a szabályok betartását és betartatását

komolyan veszi, nem rest azonnal

Vigyázókért kiáltani, ha bármiféle

illetéktelen dolgot észlel. Ha van a

játékosoknál valami rendkívül ritka kötet,

azzal a bizalmába férkőzhetnek, egyébként

gyakorlatilag lehetetlen.

Szófordulatok, jellemző mondatok:

„Na de uraim! Mit jelentsen ez?”, „Persze,

hogy tudom… Hogy azt mondja hogy… lássuk csak… itt van ez a kötet, na ennek a végében

van egy utalás, ami már nem emlékszem, hogy ...”, „Természetesen tudok segíteni. Kihez

van szerencsém?” „Oda nem mehetnek be! Vigyázók! Vigyázók! Rendbontás!”

Ario Eldan, 8. szintű elf dorani varázslónő, könyvtáros és két elf kopója -

Jannara és Jevirre

Külső megjelenés: Elf hagyományok szerint

öltözködő, levéltőrét mindig magánál tartó, barna

hajú, gyönyörű nő.

Jellem: Rend, Élet

Személyiség és motiváció: Elfkopóit

rajongásig szereti, és bármit megtenne értük (szó

szerint, zsarolható is velük). A kopók a könyvtár

lezárt részének őrzését tekintik feladatuknak.

Elfkopó: bestiárium 72. old.

Szófordulatok, jellemző mondatok:

„Gyertek ide, kicsikéim!”, „Ha egy szőrszála is

meggörbül, azt megkeserülöd!”, „Ez a rész le van

zárva, és nem látok ismerős arcot veletek.”

„Éreztem az aurádon, hogy varázsló vagy!”, „...”
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Egyéb:

A kopók egymással és a varázslóval is állandó telepatikus (pszi) kapcsolatban vannak. A

kutyák értik teljesen a varázslót, és egyszerű információkat tudnak neki küldeni, pl. “idegen

szag”, “behatoló”, vagy “értettem”.

Vigyázók (~10. szintű lovagok)

A tökéletes katona megtestesülései. Asztrál/mentál

védelmük egyetlen közös pajzsot alkot (mint ahogyan az

az Ikerharc Mf -nál le van írva), emiatt gyakorlatilag

végtelen erősségű. Annak esélye, hogy

mindegyikőjüket egyidejűleg érje ilyen támadás,

elenyésző. Akaraterő és Asztrál tulajdonságuk legalább

16, míg Intelligenciájuk legkevesebb 14 kell, hogy legyen.

Harcértékeik kiszámolása: 10. szintű lovag

harcértékei vehetők alapul. Ehhez adódik hozzá mithrill

fegyverzetük (lovagkard, KÉ: 12, TÉ: 20, VÉ: 17, sebz:

2K6+6, t/k: 2) és vértjük (félvért, SFÉ: 10), amik

drágakőmágiával megerősítettek. Pajzs helyett – szintén

mithrill – alkarvédőt (+25 VÉ) használnak. ÉP-jük 25,

Fp-jük a mágikus kondícionálásnak hála ennek tízszerese,

250 (fájdalmat alig éreznek). Mágikus vértezetük 25E-s

védelmet biztosít számukra az elemi mágikus hatások

ellen. Mérgek és rontások ellen +4-el dobnak mentőt

(16-os az Egészség értékük). Képzettségeik megegyeznek a Kyel lovagok

képzettségeivel (10. Tsz-en).

Teljes harcértékek (fegyverrel):

KÉ: 38, TÉ: 122, VÉ: 173, Sebzés: 2k6+8, Tám/kör: 2.

Mind mesterfokon járatosak a psziben, és előszeretettel használják is (~32

Pszi-pontjuk van)
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Bong Jae apát, 10.+ szintű Kaoraku-szerzetes(/pszi-mester)

Külső megjelenés: Ősz, szakállas, varkocsba fogott hajú, hosszú szemöldökű fickó.

Mozgásából látszik, hogy a fizikai küzdelmet is felvenné sokakkal kora ellenére.

Jellem: Élet, Rend

Főértékek:

a legtöbb tulajdonsága átlagon felüli (13-16), asztrálja kiemelkedő (19). Megjegyzés: A

pszi-pontjainak száma nem a hagyományos szerzetes szerint számolódik.

Ép: 7, Fp: 120, Pp: 80, Mp: 90

AME: 89, MME: 86

Személyiség és motiváció: A szerzetesrend vezetőjeként annak tagjainak tanítása és

megvédése a legfőbb célja, a béke megőrzése mellett. Az idegenekkel szemben bizalmatlan, de

mivel gyorsan és hatékonyan tudja meg, amit akar, ez hamar változhat.

Szófordulatok, jellemző mondatok:

“Ebben a kolostorban tizenkét éve nem folyt vér ártó szándék miatt.”

“Nagy feladatot szán nektek Kaoraku, menjetek hát az ő békéjével szívetekben!”
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Lin-csi, 15. szintű Kaoraku-szerzetes

Külső megjelenés: Hatvanévesnek

kinéző (valójában kétszázhatvan éves),

valaha láthatóan izmos, most inkább

aszkét alkatú, kopasz fickó.

Jellem: Rend (Draco)

Személyiség és motiváció: Békés,

barátságos és humoros fickó. A rengeteg

időtlen álomban töltött éjszaka miatt

elgyötört, és gyakran elkomorodik, de

aztán erőt vesz magán, és újra mosolyra

húzódik a szája. Motivációja a béke

zálogának megtalálása. Csak abban az

esetben beszélhetnek vele, ha a Caput

Draconist ártalmatlanná tették.

Szófordulatok, jellemző mondatok: „Már nem is emlékszem, mikor használtam a

számat beszédre evés helyett. Valójában arra sem emlékszem, mikor ettem utoljára. Nincs

nálatok egy falat kenyér? Tudok adni cserébe… Egy szép jádekövet, vagy egy érdekes mesét

Kaorakuról, a Sárkányistenről!”

Szervezetek:

Dorani Titkosszolgálat

A Dorani Titkosszolgálat - nem összekeverendő az Északi Szövetség kémszolgálatával,

amelynek oszlopos tagja - Ynev-szerte kiemelkedő. Északon biztosan. Amiről ők nem tudnak,

az nincs. Egy láthatatlan erő, ami ha kell, mozgatja a szálakat…vagy elvágja őket. Egy kis

ország számára kulcsfontosságú, hogy erős barátai, szövetségesei legyenek. A szövetségesek

megvédése, információval ellátása, illetve megerősítése a mágusállam titkos szervezetének

dolga. Ha a kiemelt szövetségesek stabilak, és készen állnak az ellenfél hadmozdulataira,

Doran falai is védve vannak. Arról nem is beszélve, hogy a szövetségesek megerősítését

“manipulálásként” is értelmezhetjük. Sokkal egyszerűbb és konfliktusmentesebb, ha más

szerszáma van a csalán közvetlen közelében… A háttérből irányítva mozgatni a szálakat, na

ilyen a Dorani Titkosszolgálat. Mindig egy lépéssel az ellenfél előtt kell járniuk, s bár ez a

legutóbbi Zászlóháború elején nem igazán sikerült nekik, tanultak a hibákból. Azóta még

nagyobb hangsúlyt helyeznek a kalandozókra és jónéhány kiemelkedő jóstehetségű Della pap

szolgálatait is igénybe veszik. A Stella Prosylens Noirt követő boszorkányrendjével pedig

stratégiai szövetségben állnak.
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A dorani Nagytanáccsal sajátos a kapcsolata a szervezetnek. A Nagytanács egy 12 főből álló

testület (minden iskolából 3-3 taggal). Ők nevezik ki a ténylegesen kormányzó Titoknokokat,

akik sorrendben a belbiztonsági, külügyi, kutatási és gazdasági Titoknokok. Ők számadással

tartoznak a Nagytanácsnak hetente. Az úgynevezett ötödik Titoknok kizárólag a Nagytanács

korelnökének tartozik számadással, valamint ellenőrzi az első két Titoknok munkáját is

(belbiztonság és külügy). Akinek még nem állt volna össze a kép: Az ötödik Titoknok a

Vigyázók Rendjének nagymestere, egyben a Dorani Titkosszolgálat irányítója. Egy rejtélyes

figura, óriási hatalommal. Nem tudjuk ki ő, nem tudjuk mikor mit csinál, mire képes. Amit

tudunk, hogy félelmetes hatékonysággal működik a kémhálózat.

A dorani csapat: Vezető (Adrana D’Vor), testőre egy dorani Vigyázó (Dar Kalogin),

Nallid Eraffa, törpe dorani varázslónő, testőre egy másik dorani Vigyázó (Gar

Dovalogin), Akro Derm, Kyel-pap inkvizítor.

Toroni Titkosszolgálat (Nebula Mortem)

A toroni kémszolgálatnak legalább olyan szövevényes a felépítése, mint délen a pyarronié.

Több, egymástól független szervezetről van szó. Külön kémszervezete van Tharr egyházának,

a pápáknak, a regitoroknak, a császárnak. A mindenek felett álló természetesen a

boszorkányhercegek közvetlen irányítása alá tartozó rettegett szervezet, a Nebula Mortem,

melynek a felépítésében - a kasztrendszer miatt - még fontosabb szerepet kap a hierarchia; s a

legfőbb szálak Daumyr felé vezetnek. Toron szemeinek és füleinek aktív jelenlétével egész

Északon, mondjuk egészen Erionig érdemes - és kell is - számolni. Ez persze nem azt jelenti,

hogy szükség esetén messzebbre ne érhetne el a kezük…

A Nebula Mortem folyamatosan idegenben tevékenykedő egységeit futárként, testőrként is

segítik a Ködfivérek fejvadászklán legjobbjai. Õk oltalmazzák azon mentális vagy mágikus

praktikákkal próbálkozókat, kiknek elsődleges feladata a szellemerőt használó ellenség

összezavarása vagy kiiktatása. Merényleteket, gyilkosságokat hajtanak végre, feladatuk az

ellenfél lelki megtörése, összezavarása és megtévesztése. Természetesen rájuk hárul az

ellenség hasonló feladatokkal megbízott egységeinek felkutatása és elpusztítása is.

A toroni csapat: Vezető (Sien Gor) + a testőrei (3 Ködfivér fejvadász: Gaota, Iria,

Jarna), Ars Sielin (toroni varázsló).
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Kobrák

Toroni központú tolvajklán, fő tevékenységi területük a Quironeia, de kezük egész Ynevre

elér. Ötödik háznak is nevezik őket Toronban. Toroni központjuk Sinhin városa, és számos

nagyvárosban akad helyi központjuk, Abasziszban például Obrat kikötővárosa, melynek

alvilágát hivatalosan – királyi bullával! – uralják, erioni székhelyük a Shamiti kőház. A klán

fejének egyes források egyenesen toroni főurat tartanak. A Kobrák befolyási területüket – ami

Ynev szinte minden érdemes lakott része) tartományokra osztják fel, amik véletlenül sem

követik a politikai határokat: Abasziszt három (ifini, obrati és baraad-szigeti), Toront is

három (shuluri, sinhini és jadili) tartományra osztják, de nyugaton az Elátkozott Vidéktől

egészen Riegoyig egyetlen, erioni székhelyű kobra-tartomány van. Ezek élén háromtagú

tanács áll, a pénzügyetkért a csuklyás kobra, a fegyveres konfliktusokért, biztonságért a fehér

kobra, míg a többi tartománnyal és vezetővel való kapcsolatért a mérgek atyja felel.

Tevékenységük igen széleskörű, gyakran magas körökből szednek védelmi pénzeket, a

szabadúszók foglalkoztatása mellett a zsarolás, lopás, rablás, védelmi pénzek, alvilági- és

rabszolgakereskedelem, bordély és játékházak üzemeltetése mind jellemző rájuk. Módszereik

durvák és kegyetlenek, nem riadnak vissza az embereket eltorzító, mágikus kísérletektől sem,

klánjukhoz kapcsolódik a sichel, a dvorgaz és a hilvar nevű mágikusan kitenyésztett bestiák.

Számos kisebb tolvajklánt felügyelnek, másokkal kiváló kapcsolatokat ápolnak, mint amilyen

például a toroni Síró Hölgy Lányai. Kiváló tolvajokat nevelnek maguk is. Kínvallató

mestereiket hóhérkobráknak nevezik; legjobb késelőiknek a kobratánc nevű, hatékony

késelési technikát is megtanítják. Az ő birtokukban van az Árnyékkard nevű Morgena-ereklye

is. Bár főleg északon tevékenykednek, kezük délre is elér, a Szürkecsuklyások esküdt

ellenségei.

A kobrák: Vezető (Arion Akrim), Ruvad (udvari ork boszorkánymester), Nella Maror

(félelf boszorkány, Akrim ágyasa), Ryn Oberd (kobra tolvaj mesterlövész), Mirla Crad

(kobra fejvadásznő).

Szürkecsuklyások

A Szürkecsuklyásoké több tízezer tagot számláló klán. Tagjai nem kizárólag tolvajok, akadnak

közöttük harcosok, boszorkánymesterek, de még varázslók is. A szervezet felső vezetéséről

keveset tudni, de azt beszélik, mind egy szálig nemesurak, köztük nem egy grófi, bárói ranggal

bír. A klán központja Shadon városban található, ami egyébként híres közbiztonságáról. A

Szürkecsuklyások kizárólag tehetős emberek javainak eltulajdonításával foglalkoznak, a

szegények teljes sérthetetlenséget élveznek előttük. Rabolnak utcán, zsebmetszenek,

zsarolnak, besurrannak, szélhámoskodnak, de ritkán folyamodnak erőszakhoz, és még

ritkábban ölnek. Számtalan, hozzájuk csak lazán kötődő tolvaj tagjuk van, akik „bevételeik"

egy részének leadásával a klán védelmét élvezik a világ szinte minden táján. Erre bizony

szükség is van, tekintve, hogy a Szürkecsuklyásoknak meglehetősen sok ellenségük akad.

Más, rivális tolvajklánok ezek, amelyek vagy irigylik hatalmukat, vagy megvetik békés

módszereiket. Legbőszebb ellenségeik a toroni Kobrák. A két klán között kibékíthetetlen

ellentét feszül, melynek alapja a a módszerek különbözősége. A Szürkecsuklyások egyszerű

gyilkosoknak tartják a Kobrákat, azok pedig gyáva, anyámasszony katonáinak tekintik a

Szürkecsuklyásokat. A Psz. 3670-es években Tret Arkhon (Alyr Arkhon ikertestvére) volt a

klánfőnökük. A mostani vezető kilétét jótékony homály fedi.
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A szürkecsuklyások: Vezető (Roi „a niarei” Han – ő valójában nem a szervezet tagja, de

felhasználja őket, az apát utasításai szerint), Rosa Berul, erv bárdlány (mesterlövész), Harg

(udvari ork harcos), Harg két fia, Grodr és Urgar (udvari ork tolvajok).

A Vigyázók rendje

Doran katonai ereje; mágikus úton kondicionált lovagok rendje, akiknek egyetlen

feladata a varázslóállam támogatása világi eszközökkel. Magját az alapító mágusok

szolgálatára felesküdött kyr harcosok leszármazottai adják. Létszámukat 555-ben határozták

meg egykor, új tagot csak olyankor fogadnak maguk közé, ha valamelyikük meghal. Minden

idők legkitűnőbben felszerelt serege, hisz Doran varázslói nemcsak

felszerelésüket, fegyvereiket itatják át mágiával, de testüket és szellemüket is.

Fellegváruk Doran külsővárosában áll. Mivel feladatuk nagyrészt védelmi jellegű,

szabályzatuk szerint nem léphetik át Doran határait, ám az utóbbi évszázadban – végveszély

elhárításának okán – két ízben felmentést nyertek e megszorítás alól. A rend nagymestere

Doran titkosszolgálatának mindenkori feje, akinek kilétét sűrű homály fedi.

Sheenwali Smaragdmágusok (az Egyensúly Őrei)

Rejtelmes varázslórend, akik a smaragd, mint a mágikus energiák fókuszálására képes

drágakő felhasználásán alapuló, feltehetően kyr eredetű mágiaformát, a smaragdmágiát

gyakorolják. Egyes források, arra alapozva, hogy a smaragd Weila isten szent köve, szoros

kapcsolatba hozzák őket a kyr istennel, eszerint a smaragdmágusok Weila akaratának

eszközei, netán segítői, sőt, egyenesen annak papjai. Keveset tudni róluk, annyit bizonyosan,

hogy nagy erejű, a smaragdra, mint drágakőre épülő mágiaformát használnak. Központjuk –

ami állítólag már többször elvándorolt az idők során – valahol a Vinverio-hegység csúcsai

között és barlangjaiban van, ennek helyét az egyik legnagyobb titokként kezeli a rend.

Többször, rejtélyes okokból, – a szakrális jelleget állító források szerint minden

bizonnyal Weila akaratának megfelelően – avatkoztak már be Ynev

történéseibe, legutóbb a XIV. zászlóháború során, amikor a vörös hadurakat

segítette egy képviselőjük. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az első smaragdbálvány

felbukkanása állítólag Pe. 2904-ben történt, ezt mindenképpen a rend tevékenységével kell

összefüggésbe hozni, tehát régóta munkálkodnak céljaik elérésén. Rejtőzködésüket segíti a

Védők Rendje – alrendje –, amit kifejezetten a Bosszúállók rendje ellen, Sheenwal titkainak

megőrzése céljából hoztak létre.

Csillagfény kolostor:

A hegyekben megbúvó kolostor kívülről nem is tűnik olyan nagynak, mint amekkora

valójában. A szabályos észak-déli és kelet-nyugati irányú falak feltűnhetnek a hozzáértőknek.

A lépcsők keleti fekvésűek.

A déli szekcióban találhatóak a háló- meditáló és tanulókörletek, míg az északi oldalon a

konyha (és konyhakert), valamint a fürdő is található. Több belső udvar is van, ahol a

harcművészetek gyakorlása is lehetséges, illetve itt tartják állataikat is. A kolostor

érdekessége, hogy a falba épített esővízgyűjtő ciszternáknak hála ínségesebb időkben is

bőséges vízkészlettel gazdálkodhatnak.
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Lin-csi szobája az egyetlen, ahol egyetlen priccs van - a déli rész közepén található, a külső

falakhoz ez nem csatlakozik. A kalandozókat Bong Jae az irodájában hallgatja ki, mely szintén

középtájt található, egy rövid folyosó választja el az oszlopokkal tarkított központi, Kaoraku

emberi alakját ábrázoló szoborra fókuszáló hallból nyílik.

Forrás, eredeti (zoomolható) térkép: https://i.redd.it/40w97qxdia551.jpg
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Menedék-sziget

A sziget szinte lakatlan, a kis kunyhón kívül csak ősöreg (kyr) romok találhatóak rajta itt-ott.

Van egy ork tábor a délnyugati parton, azonban most ez is szinte üresen áll, csak néhány

nagyon öreg vagy nagyon gyenge ork maradt hátra, még a nőstények és gaugok sincsenek itt.

Fákkal sűrűn benőtt, legmagasabb pontja a száznyolcvan lábon fekvő vulkáni kürtő, mely egy

régóta nem aktív vulkánhoz tartozik. Talaja ennélfogva vulkanikus. Kikötésre elsősorban az

északi partszakasz alkalmas. A páratartalom kis szigethez mérten magas, azonban hűvös és

szeles, emiatt sokáig a parton tartózkodni vastag prémek vagy viaszolt ruha nélkül igen

kellemetlen.
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Lélekgyertya (varázstárgy leírás)

Készítheti: Boszorkány

Típus: Lélek

Mana-pont: 80

Erősség: 100

Varázslás ideje: speciális

Hatótáv: lásd Gyertyamágia

Időtartam: lásd a leírásban

Mágiaellenállás: Asztrális és Mentális

Ez a különleges gyertya arra hivatott, hogy segítségével valakinek a tudatába, érzelmeibe,

hovatovább lelkének magjába nyerjen betekintést a felhasználója - akár saját magát is képes

lehet ezáltal megvizsgálni. Aki belélegzi a gyertya füstjét az már a használat első körében e

különös transzállapotba kerül (itt még nincs mágiaellenállásnak helye!). A magasmágia

tudorai a kyr pszi-diszciplínákhoz hasonlítják,  a gyertya a következőképpen működik:

Először az asztrálsíkon találja magát a füstöt belélegző illető, aki szemrevételezheti ott magát,

és környezetét (ha vannak a környezetében, akkor azokat is). Ahhoz, hogy az érzelmek

síkjáról a tudat síkjára, a mentálsíkra kerüljenek képesnek kell lenniük a saját, vagy a

kiszemelt célpont asztrális ellenállását legyőzni. Ez kétféleképpen történhet - az illető

beleegyezésével, vagy erőszakkal. Előbbi esetben az asztrális védelmek átrendezhetőek, és

egyfajta kapu nyílhat rajtuk, melyen a kiszemelt(ek) beléphet(nek). Ha ez sikerül, ugyanerre

nyílik lehetőségük a mentálsíkon is, onnan azonban már a lélekmaghoz juthatnak.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a lélekmag elérése egy újabb sík (a lélek síkjának)

elérése-e vagy sem, mindenesetre itt már a lelket önmagában, de teljes valójában láthatja, aki

idáig eljut. Ez azt jelenti, hogy megismerheti a lélek valódi korát, korábbi anyagi testeinek

számát és a hozzájuk köthető emlékeket, sőt, ha ideje engedi, akár pontos részleteket is a lélek

által átélt élményekből.

Játéktechnikailag az “első szint” egy Asztrálszem, a “második szint” egy Mentálszem

diszciplínának feleltethető meg, azonban fókuszában nem feltétlenül csak egyetlen lény,

hanem az alkalmazó egész környezete van (beleértve akár több tucat lényt is). A “legbelső

szint” pedig az Auraérzékelés diszciplínához hasonlítható, mert a lélekre és az azt övező

aurára tekint, itt is az egész környezetre fókuszálva. Ha a környezetben (alapesetben ez a

gyertya hatótávja, kb 5x5x5 láb térfogat) valaki valamilyen fürkészésnek ellenáll (sikeres

valamely mágiaellenállása), akkor ő a belsőbb síkon már csak sötét foltként, ismeretlenként

lesz jelen. Az eszköz segítségével tehát a síkok akkor is megfigyelhetőek, ha minden,

hatótávon belül lévő lény ellenállása sikeres volt.

A gyertya érdekessége, hogy annál gyorsabban ég, minél mélyebben járnak az illetők - az égés

ideje alapesetben (az asztrálsíkon) egy óra, de ha a mentálsíkon van használója, akkor

kétszeres, míg a legbelső síkon már négyszeres az égési sebesség. Így az égési idő tizenöt perc

és egy óra között változhat.

Zauder (Bestárium 222. oldal)
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Életerő pontok: 25

Fájdalomtűrés pontok: 80

Asztrális ME: 60

Mentális ME: 80

Méregellenállás: immunis

Pszi: Pyarroni mesterfok 5. szint

Inteligencia: kiemelkedő

Jellem: Káosz, Halál

A zauder a legkülönlegesebb és legveszelemesebb alakváltó. Távoli rokonságban áll az

umich-kal, ám képességei jóval fejlettebbek ez utóbbiénál.

A zauder saját formájában áttetsző bőrű, sűrű, vörös szőrrel borított humanoid. Feje

ocsmány, koponyacsontja nincs, hatalmas agyának tekervényei tisztán láthatók.

Az alakváltó képes bármely ember méretű lény tökéletes lemásolására. Ahhoz, hogy valakit

leutánozhasson, elég megpillantania - a következő körben külsőre már

megkülönböztethetetlen az alanytól. Ahhoz, hogy álldozata minden tudásával, képességeivel

és emlékeivel rendelkezzen, legalább tíz körre van szüksége, ám ha a lemásolandó személy

asztrál- vagy mentálpajzsa nagyobb ötvenes erősítésnél, úgy harminc kör kell a zauder

számára.

Legfurcsább tulajdonsága, hogy nem csak élőlényt képes magából formálni, hanem áldozata

minden tárgyát és felszerelését is - ezek a tárgyak mindaddig megkülönböztetethetelenek

maradnak eredetijüktől, míg a másolatot készítő alakváltó él.

Ha a zauder végzett a teljes másolással - nemcsak külsőleg, hanem a tudás, a kéességek és az

emlékek terén is -, úgy semmilyen módon nem lehet megkülönböztetni az eredeti alanytól.

Minden értéke megegyezik az eredetiével, éppúgy reagál, beszél, cselekcsik és viselkedik, mint

áldozata - még a legközelebbi hozzátartozókat is megtévesztheti.

Amint azonban lehetősége nyílik rá, és nem kozkáztatja ezzel a lelepleződését, megnyílvánul

eredeti jelleme, és akárcsak kedvtelésből is bajt kever: gyilkol, rabol, hazudik, törtetővé és

hihetetlenül önzővé válik. Ha pedig mégis lelepleződne viselkedésével azonnal alakot vált.

A zauderek legnagyobb ellenfele az Inkivítorok szövetsége. A szövetség tagjai kilátástalan

harcot folytatnak az alakváltók ellen - ha valakivel kapcsolatban akárcsak kétség is felmerül,

az inkvizítorok könyörtelenül fellépnek. Egyetlen módszert ismernek, amivel úgy vélik,

megállapíthatják valakiről, hogy zauder-e vagy sem, ez pedig a méregpróba.

A gyanúsítottat gyors (de nem azonnali) hatású, halálos szerrel mérgezik meg, lehetőleg úgy,

hogy az ne tudjon ról. A zaudernek ez nem árt, s ha az elvárt tünetek nem mutatkoznak, úgy

bizonyítást nyert alakváltó volta.
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“Hibaelhárítás”

Varázslás Doranban:

- A játékosokat úgy lehet talán a legkönnyebben “visszafogni” a nyomozás során, hogy

emlékeztetjük őket már a játék elején, hogy titokban kell lefolytassák a nyomozást.

Értelemszerűen azok a csapatok, akik nem a Dorani Titkosszolgálat emberei nem

bukhatnak le - ld. Dorani törvénykezés. Ha a csapatban mégis lenne olyan illető, aki a

Dorani Titkosszolgálat embere - ne adj’ Adron az iskola szolgálatában áll - tehát

varázsolhatna, az is számíthat rá, hogy tömlöcben találja magát - hiszen a látszatot

fenn kell tartani. Őket persze el fogják engedni elég hamar, de pont elég kellemetlen

lehet az az időveszteség, amit a procedúrával töltenek, nem beszélve a kellemetlen

kérdésekről, amiket a Titkosszolgálat vezetői címeznek nekik…

Harc a Caput Draconissal:

- A Caput Draconis jelleme Rend: nem akarja megölni a játékosokat!

- Gyakorlatilag bármilyen varázslatot (nem csak magasmágia!) és hatalomszót

használhat, érdemes lehet pl. a Hatalmasok egy-szegmenses mágiahasználatát alapul

venni

- A játékosoknak akkor van esélye, ha

a. cselt vetnek, és elhitették a Caput Draconissal, hogy ártalmatlanok

b. megvárják, amíg a Caput Draconis transzba merül

- Mentális és Asztrális behatások ellen immúnis, így kiszakítani szinte lehetetlen

- Játéktechnikailag a Caput Draconis lelke olyan hatalmas, hogy a legmagasabb, X.

necrografiai osztályba sorolható, azaz 135 Mp-ért lehet lélekűző litániával kiszakítani a

testből (ha nem tud ellenállni…) - Ha esetleg ez egy Lélekcsapda bélyeggel/varázsjellel

párosul, a Caput Draconis foglyul ejthető.

- Ha a gazdatest (Vala Toril) valami miatt képtelen a továbbiakban befogadni a lelket, a

Caput Draconis nem keres új testet magának, a csillagok közé tér vissza a következő

együttállásig…
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CAPUT DRACONIS, a Sárkányfő

A ködbe vesző ősidőkben élt az a nemes aquir faj, akiket a hagyomány draquioroknak -

sárkányfejedelmeknek nevez. Nagyon keveset tudunk róluk, mert rég eltűntek már Ynev

vi lágáról; valószínűleg hüllők lehettek, egyes véleke dések sze rint a niarei sárkányisten,

Kaoraku gyermekei. (Más, nyugta lanítóbb legendák úgy tartják, hogy maga Kaoraku sem

egyéb, mint egy rendkívüli hatalommal bíró, ősöreg draquior.) Legbővebben egy történelem

előtti irat értekezik róluk, a Pseudomonarchia Reptiliarum (más néven Snil Til tott Tekercsei),

amelynek egyetlen ismert példányát varázspe csétek alatt őrzik a Dorani Nagytanács Belső

Könyvtárában. Az ebben foglaltak szerint a draquiorok sok mindenben kü lönböztek a többi

aquirtól: a földmély örök éj szakája helyett inkább a napvilágot, a szabad égboltot, a nyílt teret

kedvel ték, s mágiájukkal roppant kastélyokat emeltek a hóhatár fö lött, a zord hegységek

legmagasabb sziklabércein. Sötét test véreikkel nem közösködtek; nem látták őket szívesen

várerődjeikben, s nem vettek részt ár mányaikban, fondorlataik ban sem. Sohasem voltak túl

sokan, mert gyilkos háborúkat vezettek egymás ellen. Egy ősi jövendölés átkát nyögték, amely

úgy szólt, hogy fajtájuknak ki kell irtania önmagát, s az utolsónak maradt

sárkányfejedelemnek, aki bizonyságát adta, hogy ő a leghatalmasabb, a viszály végeztével

titokzatos mennyei ado mányban lesz része. A draquiorok háborúja évtízezredek óta

befejeződött, még az emberi faj színrelépése előtt. Egyes tudósok úgy vé lik, Kaoraku lett a

győztes; mások a gyíkmágusok Ediomad mélyén szunnyadó istenét, Phetet tartják az utolsó

draquiornak. A legijesztőbb nézet szerint ezek ketten még most is harcolnak egymással a

túlélőnek kijáró égi jutalo mért, bármi is légyen az.

A draquiorokat azért hívták sárkányfejedelmeknek, mert rég elfeledett háborúikban

előszeretettel használták harco soknak az akkoriban létező egyetlen értelmes nem-aquir fajt, a

sárkányokat. Különös, misztikus kapcsolat fűzte őket ehhez az ősi néphez: osztoztak

vágyaikban, hatalmuk ban, félelmeikben, már-már azt is lehetne mondani, hogy a ma guk

módján szerették őket. Ennek a rég letűnt szövetség nek az utolsó emléke Caput Draconis. Az

ereklye egy őssárkány csupasz koponyája, ame lyet mágikus rúnafaragások borítanak; a

véseteket a draquiorok szent színeivel - bíborral, óarannyal és azúrkék kel - festet ték ki, s a

mai napig teljes pompájukban ragyog nak. A Sár kányfő fogsorát mithrillel futtatták be,

szemüre geibe pedig két hatalmas csillagzafírt illesztettek (bármilyen nagyok, korántsem

töltik ki őket teljesen). Ezekben a drága kövek ben a koponya hajdani gazdájának lelke honol.

A tudás hatalom: jól tudták ezt a draquiorok is. Hata lomra pedig szükségük volt, hogy minél

előbb befejezhessék öngyilkos háborújukat. Egyikük - nevét azóta elfeledték, hegyvidéki

sasfészkét porrá őrölte az idő - úgy vélte, akkor kerekedik legbiztosabban fajtársai fölé, ha

több titkot ismer náluk. Feláldozta hát egyik szövetségesét, egy hatalmas ős sárkányt, lelkét

bebörtönözte lecsupaszított koponyájába, szellemét pedig a rejtett síkokra küldte, hogy

szerezze meg neki a győzelmet jelentő tudást. Terve nem vált be; túl hosszú időt vett igénybe,

s mire el érte volna célját, fajtársai elpusztították. Az őssár kány azonban tovább végezte

munkáját, immáron nem kényszer ből, hanem mert kedvét lelte benne, s ha feladja, élete

értel mét vesztette volna el. Caput Draconis gyakorlatilag mindentudó. Szelleme a másodkor

óta bolyong a létsíkok közötti űrben, s ezt a ren geteg időt mind-mind tudása gyarapítására

használta. Nincs olyan titok sem a múlt homályló ködében, sem az ér telmes lények
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elméjében, amelynek ne ismerné a nyitját. A jövő fátylát ugyan nem képes fellebbenteni, ám a

próféciák ér telmezéséhez kiválóan ért. Az egyetlen misztérium, amelyre még nem talált

megoldást, a végzet mibenléte. Ez a tudás persze valóságos kincs a halandók szá mára; a

nagyok és a bölcsek mindent elkövettek az évezre dek so rán, hogy szóra bírják Caput

Draconist. Az ereklye eddig ki lenc alkalommal válaszolt nekik; és kivétel nélkül mindig

romlásba döntötte a faggatózót.

Ötszáz évenként egyszer, Éjközép idején, Ynev ég boltján megjelenik egy ritka konstelláció. A

Kék Hold lenyug vását követő sötétségben általában Igram Azeb az ég legfé nyesebb csillaga,

ebben a különleges időpontban azonban együtt kel a Vörös Holddal, így egészen addig nem

látható. Megjelenik viszont helyette egy halovány, azúrfényű égitest, amit csak a legtudósabb

ynevi asztronómusok ismernek, mert Igram Azeb minden más éjszakán eltakarja. Ezt a

csillagot Zeyfar Ommarinak, Rejtőző Szellemnek hívják, és szabad szemmel csak a Sheral

legmagasabb csúcsairól látható. Zeyfar Ommari azonban nem közönséges csillag: valójá ban

nem más, mint a Sárkányfő szelleme, amely a lét síkok között kóborol. Ha az ötszáz évente

megismétlődő éj szakán Caput Draconist fölviszik a Sheral tizenkét legmaga sabb hegyorma

közül valamelyikre, Éjközépkor a csillag azúrkék fénye a koponyába foglalt zafírkövekre vetül,

s az őssár kány vándorló szelleme egyesül az ereklyében alvó lel kével. E páratlan pillanatban a

Sárkányfő tíz kurta percre életre kél és megválaszolja a hozzá intézett kérdéseket. Tíz perc

azonban nagyon kevés idő az univerzum tit kai nak megismerésére; tudja ezt a kérdező, és

tudja Caput Draconis is. Ezért, mielőtt a Vörös Hold felkelne, az őssár kány alkut ajánl

beszélgetőtársának. Másszon bele az erek lyébe, javasolja, és maradjon ott Éjközép végéig.

Ekkor szel lemük és lelkük egyesülni fog, békésen megosztozik a kér dező testén, s amíg az

illető él, a Sárkányfő tudása rendel kezésére áll. Az őssárkány a csillagközi űr hidegére

panasz kodik, elárulja, hogy vágyik ismét megtapasztalni a látás, a tapintás, az érzékelés

csodáit; s megígéri, hogy ha a kérde ző részelteti őt ebben a kegyben, cserébe hátralévő

életében megosztja vele kincset érő ismereteit.

Sátáni kísértés ez a tudás hajszolói számára. A mérleg egyik serpenyőjében tíz rövid perc,

amely csak ötszáz év múlva ismétlődhet meg újra; a másikban pedig a soha visz sza nem térő

alkalom, amely évekre, évtizedekre nyújtja a rendelkezésükre álló időt. Caput Draconis

természetesen hazudik. A kérdező abban a pillanatban elkárhozik, amikor elfogadja az

ajánla tot. Az őssárkány kíméletlen erőszakkal elbitorolja a testét; a hazát lanná vált lélek

öntudata-vesztetten szertefoszlik az éj szaká ban, s a havasi szélben sikoltozva még sokáig

fogja kí sérteni a Sheral néptelen sziklaormait. Ellenállásra, védeke zésre semmi esélye, hiszen

önként, szabad akaratából nyi totta meg magát a behatoló előtt.

Az őssárkányt csupán egyvalami érdekli: a végzet mi benléte, az utolsó titok, amely mindeddig

rejtve maradt előtte. És a kutatómunkának vannak olyan fázisai, amely hez halandó burokra

van szüksége: egy testetlen szellem nem lapozgathat ódon fóliánsokat, nem ásathat a sivatag

mélyén, nem veheti kezébe az ősfajoktól ránk maradt erek lyéket. Időigényes feladatok ezek, s

az emberélet túl rövid; ha megosztozna a testen egy fejletlen, elmaradott elmé vel, aki folyton

a maga ostoba igényeivel állna elő, sokkal keveseb bet végezhetne. Amikor az új burok

elhasználódik, vagy ledönti a lábáról a kor, a betegség vagy a gyilkos acél, Caput Draconis

szel leme visszaköltözik a csillagok közé, lelke pedig a rúnadí szes ko ponyába, mely türelmesen

várja a Sheral hómezőin a követ kező kérdezőt…
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Játéktechnikai Megjegyzések

1. Caput Draconis jelleme: Rend.

2. Caput Draconis beszéd útján kommunikál a gaz dájával, de csak speciális körülmények

között. (Ötszáz évente egyszer, Ynev tizenkét legmagasabb hegycsúcsának vala melyikén,

összesen tíz percig, amíg az égbolton látható a Zeyfar Ommari.)

3. Ha Caput Draconis megszállja a gazdáját, a test fi zikai értékei változatlanok maradnak,

Intelligenciája és Aka ratereje azonban 24-re, Asztrálja pedig 20-ra nő. Ezen, túl menően az

őssárkánynak értelmetlen lenne játékérté keket adni: egyike a valaha élt legnagyobb

mágusoknak és min den hatalomszót és varázslatot ismer. Ha kívánná, a világ urává válhatna;

szerencsére azonban őt csak a tudásvágy fűti.

Kao Lai Kung Lang, a Mennyei Sárkánykirály (Kaoraku):

A sárkányisten, Niare és Enoszuke istene. Niarei neve Kao Lai Kung Lang, azaz Mennyei

Sárkánykirály, másik olvasata szerint a kezdet és vég hatalmas atyja, de nevezik egyszerűen

Sárkánynak is. A kontinensen számtalan neve közül mégis az enoszukei Kaoraku vált

ismertté. Ő a mindenség alaperőinek univerzális ura, a mágia forrása, a sárkányok fejedelme.

Már neve is hatalommal telített, hívei – még papjai is – köznapi beszédükben csak

körülírásokkal utalnak fenséges személyére. Hívei azért imádkoznak hozzá, hogy fordítsa el

tőlük arcát. Egyes feltételezések szerint egy draquior, az utolsók egyike, és állandó harcban áll

Phettel. Állítólag már a Tajtéktrónus Birodalom idején is tisztelték Korak néven, és a vihar

istenei közé sorolták, Petru-Kammassal és Enárral együtt.
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