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Tömören
Psz. 3688-ban a dartoniták visszaverik a Dovort ostromló feketerendi (ranagolita) sereget. A megvert fél
zöme térkapukon illetve hajókkal indul vissza a Shadoni felföldre, de egy kisebb csapat a szárazföldi utat
választja Shadonon keresztül. Őket követi a boszorkányvadász mendraioszok egy csapata déli irányban,
hogy felkutassák székhelyüket.

A ranagoliták egy shadoni ünnepről hazatérő zarándok csapathoz verődnek, akiket egészen hazáig, a
Sharbamanta hegység túloldalán található három kis településig követnek. A vadászok is idáig követik
őket, és megállapítják, hogy a (fekete-) rend itteni székhelye a három falu valamelyike. Értesítik Canus
pan-thia Garsos főatyát és Candidatus pan-thia Adagiot, Verione hercegérsekét. Garsos főatya azonnal
kimondja az exterminust mind a három falura, és elküldi az Isten Kardja lovagrendet a parancs
végrehajtására.

Verrione hercegérseke megpróbálja menteni a menthetőt, és kérelmet küld a főatyának, hogy
amennyiben megtalálja a ranagoliták székhelyét, akkor a másik két falu kegyelmet nyerjen az exterminus
alól. Utóbbit elősegítendő azonnal egy kalandozó csapatot küld a három faluba, hogy találják meg a
fekterendet, térképezzék fel a rend összetételét és találják meg a helyi legfőbb beosztású "lovagot".

Míg a hercegérsek a főatya válaszára vár a kalandozók már útnak is indulnak, de csupán hogy valamiféle
fedősztorival fel tudják térképzeni a három falut. Természetesen ha kiderül miért vannak ott, a feketerend
azonnal végezne velük. A csapat kap egy rendelkezést az érsektől, hogy Verione tartomány területén
ideiglenesen tevékenykedésük mentesül a világi (de nem az egyházi) törvények alól.

Később informálja a kalandozókat, hogy Garsos főatya 6 nap haladékot adott (az adott nappal együtt).
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Amiről a kalandozók nem tudnak az az, hogy mind a három falu valójában egy egy feketerendi "központ",
és hogy Adagio hercegérsek ezzel tisztában van mert ő is tagja a fekterendnek. Ebből kifolyólag ő
menteni kívánja a menthetőt és nem szeretné ha mindhárom falut a porig égetnék, maximum csak egyet.
A kalandozók feladata beszivárogni, nem lebukni, és feltérképezni annyit a feketerendből amennyire
képesek.

Alapok

Helyszín
Dátum: Psz. 3688

● Arel Kék acél hava 11. nap
● Szent Revis havának 1. nap (Ősz 1. napja)

Indulási pont: Verione/Veriocada
Helyszín: Verione-i tó közelében

Időjós
https://kalandozok.hu/idojosda?ev=3688&nap=571&x=7471.686706926528&y=15705.930036218211
Hacsak az Égi hatalmasságok másképp nem rendelik, ezen a dimbes-dombos vidéken egy őszies napra
számíthattok. A holdak ideje alatt deres, míg nappal csípős hideg idő várható, amely jellemzőnek
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mondható az évszakban errefelé megszokottakhoz képest. A nyugati széljárás többnyire változatlan
erősséggel fúj. Olykor alig érezhető szellő, máskor könnyű szellő hajtja majd a fellegeket, melyekből
jobbára napot elsötétítő sűrű tömeg lesz az égen. Elhanyagolható mennyiségű csapadékkal kell
számolnotok, mégpedig eső képében.
NAPI HŐMÉRSÉKLET (ks) min: -1.78 / max: 8.88 FELHŐZET Masszív felhőzet

Szószedet
(MG - https://kalandozok.hu/szoszedet/)

● Godon
Teljes nevén Godoni Patrimónia; az emberi faj első, és mindmáig leghatalmasabb magiokráciája.
A Shogomand-hegység felföldjén, a mai Shadon Ronna-gella tartományának déli részén virágzott
fel. Mondják, mágustanácsa felépítését és benépesítését is lépésről-lépésre megtervezte. Godon
gyakorlatilag egy mesterségesen létrehozott állam volt. A mágusok diktatórikus uralmat tartottak
fenn, a legapróbb részletekig szabályozták alattvalóik mindennapjait, ám mégis, minden idők
legtökéletesebb társadalmát alakították ki. Hanyatlását Krán okozta, melynek első seregei Psz.
500 körül indultak Godon ellen, a végső vereséget azonban 1134-re, a Belső Iskola
nagymesterének halálával egy időre tehetjük. Mágusai az elkerülhetetlen bukást látva
megnyitották a Godoni Északi Kaput, a birodalom lakói ezen át menekültek. Szétszóródtak
Yneven, elszórva a tudás morzsáit. A legendák Godonja tökéletes társadalom volt és lesz, míg
világ a világ – az igazit a Démonikus Óbirodalom síkurakkal való egyesülésre nevelt, a
Határ-hegységen át északkeletre menekült rabszolgái alapították. Senkikből lettek mindenek
uraivá, hatalmukat azonban sosem használták hódításra, utódaik pedig több-kevesebb sikerrel, de
mindvégig tudatosan küzdöttek közös örökségünk, a gyarlóság ellen. Érdemeiket az sem kisebbíti,
hogy végül alulmaradtak. A hetedkor végén a korlátlan tudásvágy, a tiszta hit és a rendíthetetlen
hősiesség eszményeinek megtestesítője, igazi jelentősége azonban nem nyilvánvaló erényeiben,
hanem fogyatékosságaiban és szükségszerű kudarcában rejlik.

● Shadon
Ynev napjainkban létező legnagyobb birodalma, Gorvik és Krán ősellensége, a Domvik-hit hazája,
a délvidéki lovagi kultúra központja, huszonkét tartományra osztott királyság. Ó-Pyarron
pusztulása után az emberi kultúra menedéke, a civilizáció bástyája, utóbb – Yllinor oldalán – a
meggyalázott világváros bosszúállója lett. Rangok: Bel, Del, Sil, Ves, am, con, sin

● Triatos
Az égi hármasság domviki eszméjének gyakorlati vetülete, a Psz. 2887-ben létrejött kormányzati
szövetség a Bel Corma (király) és a Bel Estesso (uralkodóherceg) dinasztia, valamint az egyház
(főatya) mindenkori feje közt. Shadon lakói – származásuk és tájékozottságuk függvényében – a
koronatanácsot, annak területi képviselőit, vagy a tágabban értelmezett főhatalmat értik alatta.

● Domvik
Ynevi isten, Shadon birodalmának egyistene. Hite ma államvallás Shadonban. A jó képviselője, az
emberáldozó vallások, a boszorkányok ellensége. Neve alatt szerzetes és lovagrendek
szerveződnek, egyháza a shadoni triatos egyik tagja. Nevezik Hétarcúnak is, ezek az arcok mind
Domvik egy-egy lényegét jelentik. A hét arc: Az Élet Teremtője, a Hit Védelmezője, a Jóság
Forrása, a Gyógyító, a Tanító, az Eretnekek Ostora és a Fekete Angyal. Egyháza szigorú
kasztrendszerre épül, vezetője a főatya, központja Tela-Bierrában van. Egyháza kiterjedt
inkvizíciós hálózattal rendelkezik, ami magát az egyházat is át átszövi, keze pedig még
Észak-Ynevre is elér. Saját nyelve a lingua domini. A hétarcú isten az élet, a lélek és a természet
szférái fölött bír befolyással.

● Lingua domini
Úrnyelve, ima- vagy igazbeszéd; régiesen linqa domvici. Domvik egyházának belső, kenetes
hangzású, bonyolult írásképű nyelve, melyet a liturgia, a dokumentáció és a diplomácia egyaránt
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használ. Nevezik Tiszta Forrásnak, Testet Öltő vagy Hangzó Gondolatnak is. A játéktechnikailag
holt nyelvnek számító nyelvet – mely minden bizonnyal a godon nyelv egy dialektusa - Domvik
minden szolgája beszéli valamilyen szinten; lejegyezni bármely pap képes, felolvasni csak az arra
érdemesek tudják. Mivel belső indíttatásból beszélik a szent nyelvet, képtelenek hazudni rajta.
Kevély, pattogó mássalhangzók és hajló kettőshangzók teszik azonnal felismerhetővé. Nem
pusztán nyelv, hanem az Egyetlen útjának egyenességét szimbolizáló jelkép is egyben.

● Dovor
Város a Gályák-tengerének déli oldalán, Edorltól keletre, a Tomúda da Sharmu-hegység északi
nyúlványán. A pyarroni Al Marem klán már a Psz. 3660-as évek óta nagy befolyással bírt a
területen. A hetedkor utolsó harmadában az Airun Al Marem vezette renegát Dartonita Lovagrend
birtokai közé tartozik, sokáig déli központja, Darton szent városa. A város mellett építették fel a
Dartonita Lovagrend első, Dovori Sziklatemplom névre hallgató rendházat. Dovor ezüsttel és
kékkel vágott címerében kulccsal repülő varjú és hajó látható.

● Feketerend
Világméretű hálózattal rendelkező ariánus (ranagolita) lovagrend. Központjuk Shadonban, a
Felföldön rejtőzik, pontos helyét azonban homály fedi. A rend nagymestere a híres Dequator
Marses, az utóbbi századok legnagyobb lovagköltője. A rendet a világ legnagyobb részén üldözik,
mert Ranagolt tisztelik, és véres emberirtásokat rendeznek, elveik szerint ilyenkor csak a
kiemelkedettek maradhatnak életben. Lovagjai általában művelt és intelligens emberek, kettős
életet élnek, rendtagságukról környezetüknek nincsen tudomása. A rend színe a fekete és arany,
néha némi bíborral ékítve, jelük rendháztól függően változik, de visszaköszönő eleme a
rakull-madár. A maremita lovagrendnek is ellenfelei, Psz. 3688-ban városukat, Dovort rohanták le,
és csak nagy áldozatok árán sikerült a Sötét Prófétának felmentenie a várost.

● Dequator Marses
A Feketerendek nagymestere, egész Yneven ismert híres lovag-költő. Veszedelmes harcosnak
tartják, és műveltsége is kiemelkedő. Lovagrendi tagságáról kevesen tudnak, a többiekhez
hasonlóan kettős élet jellemzi. Híres művei a, az, avagy az. A szóbeszédek szerint egy
alkalommal dalpárbajban (dalváltásos) megvert egy kráni sötét dalnokot is. (Téboly Litánia
szerzője)

● Hontalanok kútja
Shadoni, úgynevezett búcsújáró hely. Állítólag itt kóstolták meg annak idején a Shadlek tiszta vizét
a godoni bevándorlók. Valójában nem kút, csak egy gázló. Sokan Domvik áldásának tekintik, hogy
néha értékes drágakövek kerülnek elő a mélyéről.

● A Godoni Bevándorlás és Szövetség Ünnepe - (PPL. 2) A szokások szerint a Hontalanok
Kútjához, a már említett gázlóhoz - pontosabban az azóta ott felépült nagyvároshoz, Lario'n
Biassorhoz kötött megemlékezés. A p.sz. 1150-es évek eseményeihez kapcsolódik az egyaránt
világi és vallásos ünnep. A Shadoni Ötökként emlegetett, a godoni múltra családfájukat
visszavezető famíliák és a tartomány vezetése együtt szervezik meg és bonyolítják le a napokig
tartó rendezvénysorozatot. Szokás szerint a Ronellai Játékok mindenkori győztesét hívják meg
szép fizetségért arra a késő őszi - Őszközép után huszonegy nappal megtartandó -
előadássorozatra, amely újrajátssza, feleleveníti a bevándorlókkal történteket, beilleszkedésük és
a shadoniakkal kötött szövetségük történetét. A megjelenített események, jelenetek egymás mellé
állított szekerek hosszú során, egyfajta kész történetként tekinthetők meg. Az ünneplésből Shadon
Egyháza is kiveszi részét a maga módján: az előadássorozat végén régi ereklyéket hordozó
körmenetek ünneplik az Egyház és a bevándorlók szövetségét, Domvik győzelmét a godoni
hagyományokon. A legszigorúbb óvintézkedések mellett zajlik az ünnepségsorozat - ezt az
alkalmat szinte mindig felhasználja valamelyik szekta arra, hogy tiltakozzon a befogadottak
jelenléte vagy az Egyház hatalma ellen. Éber Domvik szolgák tartják szemmel a városba érkező
idegeneket, s mindig fennakad egy-egy felforgató a rostájukon. Tagadhatatlan azonban, hogy nem
tudnak minden rendbontót elcsípni sajnos gyakoriak az egyházi személyek és ereklyék elleni
sikeres vagy sikertelen merényletek.
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● Sharbamanta-hegység
Dél-Ynev egy hegysége, ami a Shadoni-öböl keleti partján húzódik dél felé. Az
északkelet-délnyugat irányú hegység mélyén a legendák szerint sárkányok szunnyadnak.
Ásványkincsekben gazdag, noha bányáiban gyakoriak az omlások.

● Sharuba-szoros
Hegyszoros Dél-Yneven, Shadon területén, a Sharbamanta-hegység közepén. Ezen át fut a
Verionét Crevalcoréval összekötő út.

● Verione tartomány
Shadon huszonegy tartományának egyike, kisméretű tartomány a Shadoni-öböl partján, a
Sharbamanta-hegység nyugati lejtőjén. Az ércbányászat egyik központja. Székvárosa a félmilliós
Verione (Veriocada), jelentős városa Assimar. A tartomány színei a márga és az azúr, címerén
ezüst vízkerék látható. A tartomány védőszentje Jámbor szent Asturion.

● Asturion Bel Corma, jámbor szent, (Psz. 1832‒1871)
Shadon királya Psz. 1832–1871 között, a köztudatban a sarkalatos uralkodói erények
megtestesítője. Nemcsak ájtatos hitéről volt nevezetes, hanem bölcsességéről, ékesszólásáról és
kiapadhatatlan férfiúi erejéről is: négy hites feleségével összesen huszonhat gyermeket nemzett,
akik közül kerek egy tucat túlélte őt. Asturion vetett véget a máglyák százada néven ismeretes
eretneküldözésnek, bár e törekvése kapcsán ellentétbe került I. Sabazios főatyával. A hagyomány
szerint mindketten buzgó imádkozásba merültek, hogy jobb belátásra térítsék a másikat, és az
Egyetlen a király kérését hallgatta meg: visszavonta az évek áldását a főatyáról. Holta után előbb
a phora-kroinoszok, majd a philo-hieroszok közé emelkedett; az elsőfokú kanonizációban Psz.
1878-ban, a másodfokúban Psz. 2031-ben részesült. Az asturiánusok prédikáló rendje
védőszentül választotta. Ő Verione tartomány védőszentje is.

● Verione/Veriocada (város)
Shadoni város, Verione tartomány székhelye. Bizonyos olvasatokban csak Verione. A félmilliós
város az ércbányászat okán jelentős forgalmú kereskedelmi kikötő is.

● Koldusszék
A szkizma korabeli széttagolt Shadon egy része, a nyugatvégi egyház elnevezése. Lényegében
egy sor teokratikusan kormáyzott kis állam laza szövetsége. Létrejötte az Psz. 2238-as verionei
manifesztumhoz kapcsolódik. Annak elutasítása után az iratos atyáknak is nevezett benyújtók
függetlenítették magukat a konklávétól és az általa választott főatyától, gyakorlatilag önállóan
kormányozták az uralmuk alá tartozó területeket. A koldusszék elnevezést arról kapták, hogy a
hagyományos egyház pompáját elutasították. A koldusszék fennhatósága alá tartozott Verione,
Shadlek és Dia-Selmo tartományok, (bár egyes források szerint központjuk Dia-godo tartomány
székvárosában, Cromadában volt) a kígyóföldi és a lawiari érsekség, 12 nyugatvégi missziós
püspökség, 8 bierra-jogú kolostor és a Hatodik Arc Testvérisége, ami a koldusszék fő katonai
erejét adta.

● Hatodik Arc Testvérisége
Shadoni Domvik-lovagrend, melynek központja Verione tartomány. Az egyház teljes katonai
erejének felét adta és nagy riadalmat keltett amikor a szkizmatikus mozgalomhoz állt, ahol a
koldusszék fő katonai erejét jelentette. Nagymestere ekkor a kis zsinat tagja, iratos atya.

● Asturiánusok
Prédikáló faiosz-rend Jámbor szent Asturion király védnöksége alatt. Psz. 2247-ben alapította
Odone Gardario verionei hercegérsek. Az asturiánusok fő feladata a koldusszék eszméinek,
mindenekelőtt a zsinati gondolatnak a népszerűsítése volt a birodalom területén. Pártfogójuk
személye ehhez tökéletesen illett: a híres ékesszóló szent Asturionról közismert volt, hogy
győztesen került ki az I. Sabazios főatyával való összetűzésből, ráadásul Bel Corma-szent lévén,
védenceit a Bel Corma-tartományokban kevésbé háborgatták. (Csupán a lányos anyák tekintettek
rájuk roppant bizalmatlanul, még Nyugatvégen is...) Az asturiánusok tevékenységi köréből
következik, hogy más faiosz-rendektől eltérően nemigen bátorították csatlakozásra a nyugati
bevándorlókat, utánpótlásukat inkább a birodalomban már meggyökeresedett népességből
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merítették. Idővel igen komoly befolyásra tettek szert, több rendfőnökük a kis zsinat soraiba
emelkedett. Psz. 2642-ben, a nagy szkizma megszüntetésekor a rendet fölszámolták.

● Corma-dina
Szigetcsoport a Gályák-tengere és a Keleti-óceán találkozásánál. Terda Radovik szavaival élve:
„Corma-dina úgy ékelődik Shadon és Gorvik közé, mint bordák zugába a karompenge.” A két
ország közötti konfliktusok egyik melegágya, a Psz. 3700-as évekig nyolc nagyobb és tucatnyi
kisebb háborút vívtak birtoklásáért, némelyik közülük kiemelkedően véres volt. (Lásd: corma-dinai
háborúk.) Shadoni uralom alatt állandósult területei a Psz. 3690-es évek végén lassan külön
tartományként kezelik magukat, noha lakosságuk deréksége ellenére sem igazán felelnek meg a
tartományokkal szemben támasztott elvárásoknak, különleges helyzetük mégis kiemeltté teszi
őket. A hagyományos huszonegy shadoni tartomány közé nem férnek be, noha címerük is van
már, melynek színe a fekete és a hamu, benne vérző szív és tőr ezüstben. Védőszentjének
Jedome számít.

● Szent Anhassi
Shadoni szent, a Bölcselet Oszlopa. Máig meghatározó kutatásokat végzett a Felföldön. A
naptárban nincs hónapja.

Kronológia
(MG - https://kalandozok.hu/kronologia/)

● Psz. 1015 Az aquirok megnyitják Keleti és Nyugati kaput Godonban.
● Psz. 1110 A Halott Lombok Gyermeke kaput nyit a Fekete Entrópia Síkjára. (Déli kapu)
● Psz. 1150 A godoni bevándorlás Shadon területére
● Psz. 2238 Domvik szkizma kezdete (Koldusszék)
● Psz. 2642 Domvik szkizma vége
● Psz. 3676 Canus pan-thia Garsos főatya megválasztása
● Psz. 3677 Az első Maremita rendház megalapítása Dovorban.
● Psz. 3679 VI. Evendil Bel Corma megkoronázása
● Psz. 3679 Testarendi triatosi bulla

A dia-salmói Testarendiben kiadott triatosi (azaz mindhárom fél egyetértésével aláírt – bulla, ami
pontosan rendelkezik a triatos vezetésének jogköreiről és határairól. Többek között rendelkezik az
uralkodóherceg külhoni elsőségéről, az egyház Shadonon belüli jogosítványairól a másik két ág
befolyási területein és még számos ponton közelíti az együtt uralkodó, de sokszor egymást is
méregető feleket. Előkészítésében nagy szerepe volt Canus pan-thia Garsos shadoni főatyának
és Cronus Magrának, VI. Evendil király tanácsnokának. Eredményeképpen lehetővé vált az
egységes fellépés Gorvik ellen, így a Corma-dina visszaszerzése. Egyik mellékletében a Shadon
Birodalomra nézve egységes heraldikai szabályozást vezetett be.

● Psz. 3682–3686 A VIII. corma-dinai háború.
A shadoniak elfoglalták lényegében az egész Corma-dinát, de kimerültek, és nem volt igazán
értelme tovább erőltetni a támadást. Mindössze néhány északi sziget maradt így Gorvik kezén a
háború végére. Mégis, sokan úgy vélték, a semmiért halt meg az a tizenkétezer shadoni, aki már
nem jött haza Corma-dináról.

● Psz. 3688 (Modul kezdete)
○ Szent Jardain hava - Dovor ostromának kezdete

A Feketerend ostrom alá vonja a dartoniták székhelyét Dovort.
○ Szent Tarantinus hava 21. nap - A Godoni Bevándorlás Ünnepe

Shadoni ünnep a Hontalanok kútja gázló helyén (Lario’n Biassor, Arhadek közelében)
történő megemlékezés.

○ Szent Calicus hava - Dovor ostromának vége
Airun Al Marem Dartonita csapata felmenti Dovort
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Domvik Egyház
(PPL. 2 részletek)

A klérus hatékonyságának alapköve a rendkívül szigorú kasztrendszer. Ez a hierarchikus tagolódás a
kvalitheiák, minősítő-besoroló szintek szerint épül fel. Az egyház kötelékébe csak arra érdemesek - a
szükséges adottságokkal rendelkezők - kerülhetnek, bármilyen társadalmi osztályból származnak is. Az
azonban tény, hogy a legtöbben közülük nemesi vérből valók.
Egyházi szolgálatuk kezdetén nevelteknek hívják őket. A megfelelő kvalitheiák, mérföldkövek teljesítése
után válhat belőlük kiválasztott (pap, paplovag, boszorkányvadász vagy inkvizítor), aki már az egyházrend
magasabb kasztjaiba is eljuthat - ha megvan benne a papok akarati-érzelmi kiegyensúlyozottsága, és a
következő próbákat is sikerrel teljesíti. Választóvonal ez: aki elbukik, már sosem lépheti át a sorban
következő kvalitheiát. Akik viszont Domvik akaratából alkalmasnak találtatnak, az elért rangban
szolgálhatják az Egyetlent, s akár az inkvizítorok felsőbb kasztjába is bejuthatnak.

A regulák szerint a Hétarcú egyházába nyolc kaszt sorolható. A sorrend megegyezik a kánoni
hierarchiával:

● a szerzetesek (faiosz) alkasztja
● a boszorkányvadászok (mendraiosz) alkasztja
● a paplovagok (leiosz thaira) alkasztja
● a papok (leiosz) alkasztja
● az inkvizítorok (taleiosz) alkasztja
● a belső inkvizítorok (chon-taleiosz) alkasztja
● a felső papság (leiosz pan-thia) kasztja
● a Kortalanok (Phora-kroinosz) kasztja

Képviselőik nevük előtagjaként használják kasztjuk shadoni nevét. Ezenkívül az egyház hat ún. vallási
tudományos fokozatot, illetve vallási méltóságot különböztet meg. A vallási méltóság nem feltétlenül függ
a tudományos fokozattól, bár általában azzal együtt emelkedik. Persze magas vallási méltóságba nem
kerülhet alacsony fokozatú egyházszolga, a faioszok és a mendraioszok pedig egyáltalán nem viselnek
se tudományos fokozatot, se méltóságot.

A hat tudományos fokozat a következő:
1. Tiszta Lap (Charta Pura)
2. Pallérozott (Exploitus)
3. Beavátott (Initiatus)
4. Fehér (Albus)
5. Ragyogó Fehér (Candidatus)
6. Ezüstfehér (Canus)

A hat vallási méltóság pedig:
● atya (pater)
● pap (sacerdos)
● főpap (sacerdos maximus)
● érsek (archiepiscopus)
● bíboros (cardinalis)
● Főatya (pater Maximus)

A papoknak kettős feladatot kell ellátniuk: az egyházszervezet működtetését és védelmét. E feladatok
között óhatatlanul adódhatnak átfedések, amelyek majd minden kasztot megmozgatnak. Az ebben
legkevésbé érintettek talán a taleioszok, akik mindenkor az egyház védelmében cselekednek.
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Az egyház működtetésében a faioszok vállalnak főszerepet. Ők felügyelnek a templomok és rendházak
szertartásrendjére, mindennapos feladataira. Mellettük-felettük állnak a leioszok, akik e tevékenységek
szervezését, felügyeletét végzik. A feladatok megoldása során azonban mindig felmerülnek olyan
nehézségek, amelyeket csupán kevesen oldhatnak meg róluk, a kivételes képességekkel rendelkezőkről
később ejtünk szót.

A rendházak védelmében a mendraioszok és a leiosz thairák jeleskednek. Elnevezésük világosan utal
funkciójukra: a jobbára gorviki irányítás alatt tevékenykedő boszorkányrendek az egyház minden
igyekezete ellenére megvetették lábukat Shadon egyes tartományaiban, s az ellenük folytatott harcból az
előbb említett kasztok vállalják a legnagyobb részt.

A felső papság tulajdonképpen a Tela-Bierrában működő Papi Tanácsot jelenti, amely rátermettségi
alapon, szigorú szabályok szerint választja saját kebeléből az egyház vezetőjét, a Főatyát. Az
egyházpolitika meghatározói ők, velük kizárólag a tartományi rendházak vezetői vagy azok megbízottai
léphetnek kapcsolatba - ami a vallási rendeket illeti.

Domvik kedvelt színei is a hármasság jegyeit mutatják, a teológusok értelmezésében. A vörös - a
tisztítótűz, az eretnekek ostora és a vér színe, a bűntől való megtisztulás szimbóluma. A fehér - a
tisztaság, a bűntelenség, az élet és a megvilágosodás jelképe. A mélykék - az égboltnak, Domvik
lakóhelyének színe, mely kijelöli minden halandó számára az utat, amin élete során haladnia kell. A
három szín, három elv harmóniája vezérli az igazhitű ember sorsát.

A tartományokra lebontható egyházrend szükségszerűen igazodik a világi közigazgatáshoz. Minden
tartomány változó számú egyházmegyére, azok pedig számos domíniumra, egyházkerületre tagolódik.
Ezekben a sejtekben megfelelő szintű rendházak működnek, szigorú, felülről vezérelt összhangban. A
rendházak jelentik a Domvik-templomokat és -szentélyeket is. Maga a rendház tulajdonképpen egy tágan
értelmezett épületcsoport: magába foglalja a megfelelő kasztok kolostorait, a nagyvárosokban a
katedrálisok égretörő, hófehér épülettömbjeit, a kisebbekben a szerényebb templomokat, a domíniumok
kerek teremszentélyeit. Vallási és világi "hivatalok" ezek, ahol a tartományok, egyházmegyék és
domíniumok ügyeit intézik - itt tartják meg az egyházi ünnepek java részét is.

A születő rendeletek útja szabott ez az egyház egyébként hatékony gépezetének gyengéje: időbe telik,
amíg a döntések végighaladnak a szigorú hierarchia diktálta láncolaton. Ám ha a "gépezet beindul", nincs
megállás - nem kell hát döcögős, nehézkes ügymenetre gondolnunk, csupán olyanra, melynek biztonsága
és sikeressége az idő függvénye is.

1. Első Arc - az Élet Teremtője: A papok a várandós asszonyt még akkor is sérthetetlennek tartják,
ha ellenségük, mint ahogy a vemhes anyaállatot is.

2. Második Arc - a Hit Védelmezője: A Domvik-papok eltökélten védik hitük tisztaságát az egyházon
belül lappangó ellenségtől.

3. Harmadik Arc - a Jóság Forrása: Domvik papjai kötelesek gondot viselni a szegényekre és az
elesettekre.

4. Negyedik Arc - a Gyógyító: A Domvik-papok igen jártasak a gyógyítás tudományában, és más
papokkal ellentétben akkor sem válnak tehetetlenné, ha kifogynak a mágiából és profán
módszerek alkalmazására kényszerülnek.

5. Ötödik Arc - a Tanító: Domvik papjai nemcsak testi-lelki téren gyámolítják az egyszerű híveket,
hanem gondjuk van szellemük művelésére is.

6. Hatodik Arc - az Eretnekek Ostora: Domvik szolgái idestova már második ezredéve szent
háborút viselnek a legveszedelmesebb tévtanok ellen, ami alatt elsősorban a Ranagol-hitet értik.

7. Hetedik Arc - a Fekete Angyal: A Hetedik Arc képviseletében a Domvik-papok jogot formálnak
arra, hogy bárki halandóról eldönthessék, túllépték-e bűnei az érdemtelenség küszöbét - vagyis
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azt a határt, ahonnan kezdve létezése már több kárt jelent a teremtett világnak, mint hasznot.
Ebből a tételből vezethető le a Domvik-hit egyik sajátos teológiai fogalma, az exterminus. Aki
elérte az érdemtelenségi küszöböt, annak az elpusztítása (az exterminus) a benne lakozó lélek
számára már jótétemény: kiszabadítja a zsákutcából. Ha a testben rekedne, a további
gonosztettek iszonyatosan megterhelnék a karmáját. Amikor a pap exterminust hajt végre rajta,
tulajdonképpen mentesíti a lelkét ezektől az óhatatlanul eljövendő terhektől. Ilyen körülmények
között az ölés aktusa teológiailag feloldozásnak minősül, hiszen a pap a gyilkosság tényével
megváltja a gonosztévőt később elkövetendő bűneitől, s ezáltal előbbre segíti őt az üdvözülés
rögös útján.

Bemesélés
Psz. 3688 Arel Kék acél hava 11. napján érkeznek a kalandozók Verione városába az inkvizítor
Mendraiosz (boszorkányvadász) Satromeros kérésére. Ő az összekötőjük, és elviszi a kalandozókat a
hercegérseki palotába, ahol négyszemközt beszélhetnek magával a megbízóval, a hercegérsekkel,
Candidatus pan-thia Adagio-val.

Az érsek elmeséli a közelmúlt eseményeit. Megemlíti az utolsó Corma-dinai háborút, a triatosi bullát, és
természetesen Dovor ostromát a feketerendiek által. A bulla említése fontos lehet, az ugyanis
megmagyarázza, hogy a főatya miképp mondhatja ki az exterminust egy egész településre egy adott
személy helyett. Mivel Verione tartomány egyházi irányítás alatt áll (a hercegérsek által), ezért itt az
egyháznak sokkal nagyobb hatalma van, mint más tartományokban.

Dovort, mely a shadoni határtól északra található felmentette ugyan Airun Al Marem serege, de a
feketerendiek hada nem semmisült meg. Fegyvereseik a vereséget követően visszaindultak hajókkal a
shadoni felföldre, ahonan a többség származik, de egy kisebb csoport a gyalogutat választotta Shadonon
keresztül. Utóbbiak csatlakoztak egy csapat zarándokhoz, akik a Godoni Bevándorlás Ünnepére mentek
a Hontalanok Kútjához és onnan igyekeztek hazafelé.

Az árnyékjárók (fejvadászok) egészen a Sharbamanta hegység túloldaláig követték a zarándokokat.
Megfigyelésük alapján mind a zarándokok, mind a hozzájuk csapódó feketerendiek egész úton maszkot
hordtak, és utóbbiak teljesen elvegyültek a társaságban. Mint kiderült, úticéljuk nem a felföld volt, hanem
a három falu valamelyike, mely nem messze található Verionétól. Az árnyékjárók információt szereztek az
egyik helyi nemestől (Crestus Ves Bralatus), aki azt állította, hogy nem érkeztek és nincsenek új arcok
egyik faluban sem, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy itt van a feketerendiek egyik központja.

Miután a főatya értesült a helyzetről, azonnal elrendelte az exterminust a három falura, de a hercegérsek
türelmet kért a főatyától, mert meg akarja menteni a falusiakat. Haladékot kért pár napra, hogy kiderítse
mely falu a három közül esett feketerendi irányítás alá, hogy csak arra hajtsák végre az exterminust. A
főatya indoka a drasztikus lépés meghozására abban kereshető, hogy Verione tartomány volt anno a
koldusszék otthona, és következésképpen az egyházszakadás elindítója, és ezért a triatosi bulla
előjogainak megőrzése végett nem hagyhatja, hogy ez az egyházi birtok bármiféle szekta hatása alá
kerüljön.

Amíg a hercegérsek a főatya válaszára vár, a három falu területére küldi a kalandozókat, hogy addig is
beszivárogjanak, és hogy ha és amikor a főatya beleegyezik a haladék megadásába már a helyszínen
legyenek. (A főatya bele fog egyezni a haladékba, és pontosan 6 napot ad majd az exterminus
kihirdetéséig, de ezt még nem tudják a kalandozók). A hercegérsek megígéri, hogy ha sikerrel jár a
főatyánál, akkor küld a kalandozó csapatnak egy egyházi felhatalmazást, amely minden világi (de nem
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egyházi) törvény alól felmentést ad majd a küldetésük idejére, amíg az egyház ügyében járnak el. Ez lesz
a jele annak, hogy sikerült megegyeznie az egyházfővel.

A felmentés azt jelenti, hogy bárkivel bármit tehetnek (kínzás, emberölés stb.) de nem sérthetik
meg Domvik egyházát és nem használhatják fel az engedélyt arra, hogy az egyház ellenében lépjenek
fel (pl. nem állhatnak be a Feketerendbe véglegesen és nem káromolhatják Domvikot nyíltan) és nem
hagyhatják félbe a küldetést sem. Természetesen a helyi hatóságok nem fognak tudni a
meghatalmazásról, és nem is tanácsos közölni velük a tényállást, de utólag mindenképp jól jön majd, hisz
így nem lehet a kalandozókat felelősségre vonni bármi is történik. A küldetés célja az, hogy megtalálják
a feketerendi vezetőt, mert feketerendi besúgó biztosan minden faluban van, de a vezető csak a
rend központjában lesz. A lovagoknak valamiféle bizonyítékra lesz szüksége a bűnösséget illetően. Ez
lehet egy kooperáló befolyásos feketerendi "lovag" vagy tiltott személyes tárgy.

Miután a hercegérsek elmesélte a történetet és megegyezett a kalandozókkal, hívatja az összekötőjüket,
Satromerost aki egészen egy fogadóig kíséri őket. A továbbiakban tőle informálódhatnak a három faluról,
a helyi szokásokról, a Feketerendről és bármiről amire a kalandozók kíváncsiak. Satromeros nincs
tisztában a küldetéssel (ő csak egy boszorkányvadász), de nem baj ha a kalandozók közlik vele a
tényállást. A három faluról nem sokat tud, viszont ismeri milyen rendek, kereskedők stb találhatók ott, de
ezen kívül semmit. Mindenképpen elmondja a csapatnak, hogy idegenekként így vagy úgy gyanúsak
lesznek és ha szétszélednének azzal könnyebb célpontot nyújtanak majd a rend fejvadászainak,
ezért jobb ha együtt maradnak. Felajánlja, hogy a küldetés sikeressége érdekében elvihetnek a
kalandozók fejenként kettőt a varázstekercsek és varázsitalok közül az inkvizíció székházából,
amennyiben szükségük lenne ilyesmire. A varázstekercsek a következők (minden kalandozó választhatja
ugyanazt is, ha úgy kívánják):

● Tekercsek (ETK 306): méregűzés 40e, átokűzás 40e, gondolat olvasás 40e, feledés 40e,
bénultság 30e (10 perc), irányítás 30e (1 perc)

● Italok (ETK 382): gyógyital 10Ép, gyógyital 30Fp, láthatalanság itala 20e (1 óra), szellemi
frissesség itala, repülés itala (1 óra), átváltozás itala (1 óráig kecskévé válltoztat)

Miután a kalandozók megérkeznek az egyik faluba, az Isten Kardja lovagrend az árnyékjárókkal tisztes
távolságból diszkréten körbeveszi a három falut. Bárkit, aki távozik azonnal elfogják, beleértve a
kalandozókat is. Ők fogják végrehajtani az exterminust, a kérdés csak az: kin? Innentől kezdve a
kalandozók magukra lesznek utalva. Az első este egy holló látogatja meg őket, akit a hercegérsek küld.
Szájában ott lesz a meghatalmazás, ahogy ígérte, és egy levél arról, hogy mennyi idejük (6 nap az adatott
azt is beleértve, tehát inkább csak 5) van a küldetésre. Innen kezdve a kalandozók szabadon
tevékenykedhetnek és kutathatják a feketerendieket.

További tudnivalók a mesélői instrukciók fejezetben található.

A Történet Másik Oldala
A Feketerend mind a három faluban egyaránt megtalálható, és a körül belül 100 fős feketerendi csapat
eredetileg is onnan indult északra. Ebből kifolyólag ismerték a zarándokok útvonalát és szokásait is. Az
ostrom végeztével, amikor a zarándokok hazaindultak azért csatlakoztak hozzájuk a rendtagok, mert
ezzel próbálták a hadsereg nagyobbik részéről elvonni a shadoniak figyelmét, amíg az vissza nem ér a
shadoni felföldre. Utóbbi sikerült is, de arra nem gondoltak, hogy a főatya mind a három falura kimondja
majd az exterminust. Abban reménykedtek, hogy amíg a boszorkányvadászok megérkeznek lesz idejük a
többségnek hajóval elhagyni a vidéket. Verione városban várják a hajót melyet könnyen elérhetnének, ha
csónakokkal lehajóznak a folyón. Sajnos a főatya más sorsot szánt nekik, így erre valószínűleg nem kerül
majd sor.
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A hercegérsek Candidatus pan-thia Adagio is része a feketerendnek, ezért nem szeretné, ha mind a
három falut elpusztítanák a Domvik lovagok. Ezért fogadja fel a kalandozókat, hogy a jóság ürügyén
csökkentse a rend veszteségeit. Természetesen semmi olyat nem tehet vagy tenne, ami inkognitóját vagy
egyházi pozícióját veszélyeztetheti. Senki, sem Satromeros és a faluban élő feketerendiek sem tudják,
hogy ő a tartományi feketerend feje. Egyedüli árulkodó jele annak, hogy kicsoda valójában az, hogy
üzeneteit mind a feketerendieknek, mind a kalandozóknak egy holló kézbesíti. Adagio hercegérsek az
első beszélgetést leszámítva minden közvetítést Satromerosra bíz majd, hogy ezzel is csökkentse
kitettségét.

A Három Falu

Leírás
A Hetedkor kezdetén még többnyire nomádok lakták a területet, de Shadon és a Domvik hit
előretörésének hála a nomádok lassan betagozódtak a birodalom társadalmába. Az első építmény a
könyéken a Shabur hegyen épült vár volt, mely még a nomádok ellen védte a közeli Sharuba szorost.
Idővel a vár, megannyi más várral egyetemben a Hatodik Arc Testvériség birtokába került. A vár
védelmének hála a szkizma idején több kisebb település (a három falu) is létrejött. Utóbbit a
Sharbamantra hegylánc ércbányái is segítették mert a falu területéről több bányászathoz szükséges
erőforrást szállítottak a bércekre. Ilyen például a hal, a fa és a szén, melyek mind a mai napig a falvak
fennmaradásának elengedhetetlen eszközei.
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szenet a Shabur hegységben a vár melletti bányákból emelik ki, így itt a hegyoldalban jött létre a
Shaburas nevű falu. A fát a közeli Anmori erdőben termelik ki, melynek szomszédságában épült Morione,
ahova a szkizma után egy Anhassi szerzetesrend is beköltözött. A halakat a Verione-i nagytóból fogják a
helyiek, és ezért az idetelepült halászoknak köszönhetően a tó nyugati oldalán épült fel a halászfalu
Venire.

A koldusszék bukásával a Hatodik arc lovagrend elveszti a várat, ami lassú elnéptelenedéshez vezet.
Idővel azonban megjelenik a Bölcselet Oszlopa (Anhassi) szerzetesrend (valójában feketerendiek), akik
úgy értekeznek, hogy a három falu domvik első három arcát reprezentálja ezért azok nem
néptelenedhetnek el. Azt hirdetik, Venirét az első arc, az Élet Teremtője védi, Shaburast a második
arc, a Hit Védelmezője, és Morionét a harmadik arc, a Jóság Forrása vette védelmébe. A
szerzeteseket újabb bevándorlók és újabb feketerendiek követték, mely megállította az elnéptelenedést
ugyan, de újabb problémákhoz vezetett. Kizárólag az álszerzetesek ügyködésének és befolyásának
köszönhető, hogy a tőzsgyökeres helyiek a mai napig nem hagyták el falvaikat.
A három falu között elterülő ősi temetőből kísértetek és más asztrállények kezdtek szivárogni, melyek
megkeserítették a helyiek életét. A temetőt (Holtak Mezeje) többször újraszentelték és a kísérteteket is
sokszor elűzték az oda hívott Domvik papok, de a temető újra és újra visszasüllyedt az elátkozotti
státuszba. Az okát eddig nem sikerült a papságnak felderíteni, és mivel a probléma nem tűnik
orvosolhatónak, a szerzetesek amuletteket (godoni amulett) osztottak a falusiaknak, melyek megvédik
őket a kísértetektől és az őrülettől melybe mindenki, aki nem viseli őket előbb utóbb eljut, ha az illetőnek
nincs megfelelő asztrális ellenállása (vagy pajzsa).

A Shabur (hegyi) várba az Asturion Lovagrend költözött (szintén feketerendiek), míg Venire az
Emarionhoz köthető Bralatus ház birtoka lett. Utóbbi családot megtűri a rend, mert ittlétük sok kéretlen
kérdezősködő egyházi személyt eltántorít a kíváncsiskodástól. Venirében a kereskedőcéhet vették át
teljes mértékben a ranagoliták.

A régi temető közepén található egy kripta, melyben állítólag egy godoni vándor és/vagy menekült teste
pihen. Utóbbinak köszönhető, hogy a falusiak úgy hiszik, hogy ők valójában az erre áthaladó godoni
menekültek leszármazottai. Minden évben egyszer felkerekedik a falvak lakosságának körülbelül fele,
hogy elvándoroljanak Lario'n Biassorba a Hontalanok kútjához, a Godoni Bevándorlást mimikálva, a
kútnál megünnepelni azt. Az oda vezető úton maszkokat hordanak, amit godoni maszknak hívnak, és
amelyek a bevándorló godoniak arcát hivatottak jelképzeni. A temetőt idővel ismeretlen okból
elárasztották az élőholtak, így egyrészt új temetőt építettek a helyiek, másrészről pedig mindenki elkerüli
a régi temetőt. Mivel az élőholtak ki-ki járnak a temetőből, nem szokatlan, hogy a helyiek többsége
fegyvert hord magánál. Minden férfi tagja a milíciának, és minden héten többször gyakorlatoznak.

Név Vezető Fedőszervezet Foglalkozások Vezetéknevek

Venire Crestus Ves
Bralatus

kereskedőcéh
(Beatus Venetorio)

halászat,
csónakkészítés,
kereskedelem

Ven,
Vioco,
Venitorio

Shaburas Nubil an Braliess Asturion lovagrend bányászat,
állattenyésztés

Serio,
Sendil

Morione Fai Albantius Anhassi
szerzetesrend

favágás,
vadászat,
gyűjtögetés

Mahain,
Mendrios,
Marlos
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Népszerű Keresztnevek
Fontos tudni, hogy a shadoni neveket visszafelé írják, illetve hogy a titulust a vezetéknév elé írják, például
Rudrig Ves Garmacor azaz Rudrig (utónév) a Ves (nemesi) Garmacor (vezetéknév) házból (Rangok: Bel,
Del, Sil, Ves, am, con, sin). Vallási titulusokról a Domvik egyházról szóló részből lehet értesülni.

Férfi keresztnevek: Viesius, Kaynaril, Lykanus, Giros, Branus, Nator, Sadraus
Női keresztnevek: Ariell, Ulwina, Eriana, Yara, Brenna, Kayna, Luana

Venire (Délkelet)
A Verionei tó nyugati partján épült halászfalu (a Sharuba szoroshoz vezető kereskedőút az ellenkező
odalon található). Lakossága 160 fő, ebből 60 feketerendi. Elsősorban halászattal foglalkozik a lakosság,
de a falvak közti és külvilággal történő kereskedést is itt, illetve innen bonyolítják a kereskedőcéhen
keresztül. Utóbbin felül jelentős számú csónak készítő mester is található a faluban, akik a Morioneből
hozott fából evezős csónakokat gyártanak. Ezeket aztán leúsztatják Verionéba, ahol eladásra kerülnek.
Általában hadihajókhoz és nagyobb kereskedőhajókhoz szerelik fel őket mint szállító vagy mentő csónak.
A falu ura báró Crestus Ves Bralatus, aki hivatalosan mindhárom falut uralja, de gyakorlatban csak
Venirére terjed ki hatalma, és ott is csak annyira, amennyire a feketerend azt hagyja.

A falura három családnév jellemző, a Ven, a Vioco és a Venitorio, akik habár keverednek a többi falu
családjaival, a fiú örökösök lévén neveik ritkán hagyják el a falu területét. A Ven család tagjai főként
halászok, míg a Vioco család legtöbbje csónakkészító. A Venetorio ház sok kereskedőt adott a falunak és
következésképpen feketerendit, de általánosságban elmondható, hogy minden családból felvételt nyert
számos egyén a rendbe. Halászból 60, hajóácsból 30, míg kereskedőből 10 él a faluban. A maradék
falusi gyerek, kisiparos, például kovács vagy a báró cselédje illetve munkása. Utóbbiak mind
feketerendiek.
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Tutaj Fogadó
Ez a fogadó ad otthont Montaril Vioco lovagtestvérnek és nejének. A feleség annyira retteg a külvilágtól,
hogy nem hajlandó elhagyni a fogadót semmi áron. Legtöbb idejét a második emeleti hálószobában tölti,
de időnként főz és takarít is a többi szinten. A hálószobában általában kötöget és magában duruzsol. Az
amulettet mindig hordja, és amíg a fogadóban tartózkodik addig viszonylag normálisnak tűnik. Férjét
nagyon szereti, hisz nélküle aligha tudna egész évben a fogadóban tartózkodni. Montarillal ellentétben ő
szófukar és csendes, és ha bármiről kérdezik nem igazán tud mit mondani, hisz már évek óta nem járt
kint.

A második emeleti hálószobába vezető lépcsőn egy ajtó található, amit estére bezárnak, és olyan
mértékben nyikorog, hogy még a földszinten is meghallják ha nyílik. Így Montaril könnyen tudhat arról, ha
valaki megpróbálna felsettenkedni, mert csupán fel kell kukkanatania az emeletre, hogy lássa, hogy a
neje jött-e le vagy sem. Ilyen szempontból rendkívül elővigyázatos, amit azzal magyarázhat, hogy aggódik
a fóbiás felesége miatt. A második emeleten a galérián a ládában van a látógömbje, amin egy olyan zár
van, ami még egy mestertolvajnak is legalább fél órába tart kinyitnia. Sokkal könnyebb szétzúzni a ládát,
mint kinyitni. A ládákban egy-két hosszú- és rövidkard található egy halom ruha alatt. Montaril egy rövid
kardot hord és néhány rejtett tőrt is.
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Bralatus Kastély
A kastély Crestus ves Bralatus báró tulajdona, aki nem tagja a feketerendnek. Rajta kívül itt tartózkodik a
felesége, 5 szolga, 5 szobalány, a komornyik/udvarmester (Mossa Vioco), és a házvezetőnő, akik viszont
mind tagjai a feketerednek. A komornyik nem utolsó sorban egyike az 5 helyi beavatottnak, és az ő
feladata bizonyos jelek leadása az egyik második szinten található nem foglalt hálószobából (lásd:
Jelzések). A szénraktárhoz neki van egyedül kulcsa, de ide mindenkinek tilos bemennie, még neki is.

A szenet egy másik raktárból hozzák a második szintről a szolgáknak fenntartott lépcsőn. A konyhából
nyílik lejárat a pincébe, de a szénraktárba vezet egy titkos átjáró is kintről. Utóbbiban egy a kísértetkaput
befolyásoló varázskört és relikviát rejtettek el. A szolgák többsége fejvadász, de nem elképzelhetetlen,
hogy talál valaki egy vagy kettő sötét bárdot közöttük. A szolgák alapvetően csak a kastélyra vonatkozó
teendőikre koncentrálnak. Ők nem fognak kalandozók után kutatni, hacsak nem itt szállnak meg vagy
alkalmuk nyílik egy két ártatlan kérdést feltenni nekik. A báró testi épségét mindenképp védik, de nem
nagyon érdekli őket, hogy kivel diskurál, hiszen úgysem tud semmit.
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Kereskedőcéh (Venetorio)
A Venirei Kereskedőcéh (lásd fedőszervezetek) vezetője a beavatott Beatus Venetorio céhmester és a
kereskedők közt található a szónok Vio Venetorio is.

Halászcsarnok (Ven)
A falusiak, és itt a többi falu lakossága is értendő elsősorban halak fogyasztásából él. A tóban
hemzsegnek a halak, és a halászok minden nap a csarnokba viszik a a fogást, hogy ott feldolgozzák azt.
Az így elkészülő portékából visznek a helyi piacra illetve a többi faluba is, sokszor több szekérrel
egyszerre, tekintettel az út során utazókra leselkedő veszélyekre. A szekereket Moriónéból szerzik be,
míg hajóikat a csónakkészítők faragják. A csarnokot Raelwis Ven (beavatott) vezeti, aki egyike a
beavatottaknak, de az itt dolgozók többsége nem tartozik a feketerendbe. Körülbelül 60 dolgozója és
halásza van a csarnoknak.

Csónakkészítők háza (Vioco)
A halászok által is használt halászcsónakokat itt készítik, de gyártanak csónakokat hadihajókra is,
melyeket Verione városába úsztatják le, ahol eladásra kerülnek. Az utazásokra egy kettő helyi kereskedőt
is elvisznek, akik a tranzakciók lebonyolításáért felelősek. A pénzből nemesfémeket vesznek, amivel a
falvak manufaktúráit látják el miután visszaértek. Amennyiben a rendnek fegyverekre vagy más
eszközökre van szükségük, azt is a kereskedők és csónakosok hivatottak összehozni. Ebből kifolyólag a
30 csónakkészítőből, akik a csónakok szálításáért felelnek kb 5 fő feketerendi. A csónakkészítők vezetője
Monacor Vioco ácsmester és beavatott.

Kikötő
A Verionei-tó kikötőjébe kötnek ki a halászok és kereskedők hajói, és vélhetően ide érkeznek hajóval a
kalandozók is. A kikötő fele részben a halászcsarnokhoz, és fele részben a kereskedőkhöz tartozik, de
értelemszerűen több a halász, mint a kereskedő. A tó általában nyugalmas, a kikötés nem nehézkes
senki számára. Idegen hajó érkezésekor egy kereskedő fogadja az újonnan jövőket, aki alapvetően azért
van ott, hogy a portéka szállítását felügyelje, legyen az hal vagy más áru. Természetesen a rend tagja.

Piac
Állandó piac csak Venirében van, de havonta egyszer más falvakban is vásárt tartanak a piac kereskedői.
A legtöbb megélhetéshez szükséges eszköz vagy tárgy kapható itt, és Venirében még friss hal is. Az
eladók közt vegyesen találunk feketerendi zarándokot és falusiakat.

Kovács
Egy kovács, ahol a falvak eszközeit készítik, javítják. Fegyverek és hasonlók is beszerezhetők a
kovácsnál.
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Shaburas (Északnyugat)
A Shabur hegyen épült lovagvár szomszédságában felépült bányászfalu. Lakossága 100 fő, ebből 60
feketerendi. Elsősorban kőszénbányászattal foglalkoznak, de találhatók itt állattenyésztők is, akik lovakat
illetve bírkákat tenyésztenek a domboldalban. A szenet vagy Venirébe, vagy a Sharbamanta hegység
valamely ércbányájába viszik. A körülbelül 40 bányászból csak egy-kettő komolyabb tisztséget betöltő
bányász tartozik a feketerendhez, elvégre az ilyen munka nem igazán vonzza a "kiemelkedetteket".

A 20 fős Asturion lovagrend mindegyike fekterendi és a falut alapvetően ők, illetve vezetőjük Nubil am
Braliess uralja, aki, mint arra a név is utal nemesi származású. A falura két családnév jellemző, a Serio és
a Sendil. Előbbi a bányászok többségét, utóbbi az állattenyésztők zömét adja. A lovagok többsége a
falvak (nem csak Shaburas) legerősebb egyéneiből lettek kiválasztva. A bányászok többsége a falu
északi felén él, míg a fontosabb bányászok és a lovagok családjai a szebb déli részen.

Szén és Kőbánya (Serio)
A szénbányába és a kőbányába nem nagyon járnak feketerendiek, bár ha egy bányász felkelti a
figyelmüket lehet, hogy idővel felveszik a lovagok közé. A tárnákban semmilyen lényeges helyiség,
személy vagy tárgy sem található és az alagutak elkerülik a várat, kivétel, ha a kalandmester másképp
nem kívánja. A kibányászott köveket többnyire helyben használják fel, míg a szenet az innen északra
található nemesfém bányákba viszik idővel.
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Bányászház (Serio)
A bányász házban szervezik meg a bányászok munkáját, tárolják az eszközöket és kibányászott anyagot,
valamint itt pihennek időnként a bányászok. A bányászok és a ház vezetője a bányamester, a beavatott
Raelin Serio. Az ő feladata alapvetően a bányászok kordában tartása, hogy dolgozzanak és ne akarják
elhagyni a falut.

Kecskefarm (Sendil)
A déli kecskefarmon főleg a tejükért tartják az állatokat. A farm valamelyest elszigetelve van a többi
házhoz képest. Egyedül a pásztor él itt, Erhan Sendil a helyi lovagtestvér és egyetlen varázsló a
környéken. Az állatokkal való bíbelődés jó inkognító a varázslónak és ha varázsolni támad kedve
gyakorlatilag senki nem látja. Varázslóbotja egy nehéz lakattal zárt láda alján található, míg látógömbje
egy kisebb ládikában egy asztalon. Az asztal alatt egy varázskör található, ami akkor aktiválódik, ha
megpróbálják a látógömböt elvinni ládástul vagy akár nélküle. A varázslat hatására a körből egy tűzlabda
tör ki a látógömb felé, ami 10k10-et sebez a tolvajon és még k10-et körönként, amíg el nem oltják. A
mágikus kört meg lehet semmisíteni, de csak az veheti észre, aki elővigyázatosan az asztal alá néz, vagy
mágiával érzékeli azt. A tűz nagy valószínűséggel lángra lobbantja a fából épült farmot.

Lótenyésztő (Sendil)
A lótenyésztők látják el lovakkal a várat és a kereskedőket, illetve egy-két kancát elvétve eladásra is
szánnak. Vannak harci és teherhordó lovaik is, és a farmon mindig akad jó pár ló és lovászfiú is. A farmot
Ariana Sendil beavatott vezeti. A hölgy remekül ért a lovakhoz, és sokan járnak erre a lovagok kegyeit
keresve. A lovászfiúk közt akad egy-két harcos zarándok.
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Lovagvár
Az Asturion lovagrend várát nagyrészt a hegybe vájták, ezért meglehetősen furcsa a belső elrendezése
egy átlagos erődítményhez képest. Pontosan nem tudni, ki építette, de az biztos, hogy nem a helyiek és
nem a közelmúltban. A bejáratot ballisztákkal védik, ami nem tűnhet túl lovagias védelemnek, de nem
meglepő, tekintettel arra, hogy csak önjelölt, nemesi címmel nem rendelkező lovagokról van szó. A
lovagokat Nubil an Brailess beavatott vezeti, és köztük található a szónok is. Eran Mendrios és
természetesen az összes lovag (20 fő) a feketerendbe tartozik.

A bejárattól lehet eljutni a főcsarnokba, ahonnan a bejárat felső része, a jobb és bal szárny, valamint a
belső csarnok érhetők el (bal, jobb a mester szobájából nézve). A bal szárnyban található a földszinti
barakk és raktár, valamint a börtön és a kovácsműhely. A jobb szárnyban található egy Domvik szentély, a
konyha, és egy második raktár, ahol el van rejtve egy varázskör. A raktár közelében található egy
második (Ranagol) szentély, ami el van falazva, és ami a közeli fáklya lehúzásával nyitható alapesetben.
A mechanizmus, ami az egész falat elfordítja meglehetősen nagy zajt csap. A felső szinten található a
második barakk és a lovagmester szobája, illetve a kőből épült trónusa is, mely szintén a régi vár
maradványa.

A bejáratot éjjel-nappal őrzik (6 fő), de a többi helyiségben nincs állandó őrség, viszont a barakkokban
mindig található jó pár szunyókáló lovag. Mindkét szinten továbbá portyázik 2-2 fő, akik minden elérhető
szobát meglátogatnak az adott szinten. Az alsó szintet fél óra bejárni, a felsőt pedig negyed óra, így
minden szobába eljutnak biztosan ebben az idősávban legalább egyszer, kivéve a ranagol szentélybe és
a mester szobájába.
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Morione (Északkelet)
Venirétől északra és a Shabur hegytől keletre egy erdő (Anmori erdő) szélén épült erdészfalu. Lakossága
130 fő, ebből 70 feketerendi. A fő foglalkozása az ittenieknek a favágás, de nem ritka a vadász és a
különféle gomba- és gyógynövény szedésből élő sem. A faluban található egy (szállító-) szekérkészítő
műhely is. Itt található az Anhassi szerzetesrend, akik mindegyike feketerendi, és ezért apátjuk Fai
Albantius dönt a falut érintő fontosabb kérdésekben. Szinte mindegyikük bevándorló. Létszámuk 30 fő.

A favágók 40-en, a gombászok 5-en, vadászok 15-en, a szekérkészítők és kádárok 10-en 10-en vannak.
A maradék falusi áru szállítással illetve ház építéssel és javítással foglalkozik, illetve gyerek. A faluban
használatos nevek a Mahain, a Mendrios, és a Marlos. A Mahainok főként favágással, a Mendrios-ok
vadászattal és szállítással, a Marlosok gyűjtögetéssel, szekérkészítéssel és egyéb fa tárgyak készítésével
foglalkoznak. A feketrendiek közül sok értékes egyén él itt, ezért minden családból mindennel
foglalkoznak itt a rendtagok.

Fűrésztelep (Mahain)
A fűrésztelepen dolgozzák fel a fákat a favágók és kíszítenek belőlük deszkákat. Innen viszik tovább a
feldolgozott fát a bognároknak és a kádároknak, vagy éppen ahova kell. A telep a favágókhoz tartozik és
feje az erdőmester Relwis Mahain beavatott. A favágók egy része, kb 10 fő feketerendi zarándok harcos.
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Bognárok háza (Marlos szekérkészítők)
A szekér a három falu egyik fontos exportcikke. Nemcsak helyben használják, hanem elviszik a városba
is, hogy bevételt szerezhessenek az itteniek, továbbá a bányába és -ból szállítandó árukhoz is
elengedhetetlen a jó minőségű, terhet bíró szekér. A bognárok (10 fő) mindegyike tagja a Feketerendnek.
Vezetőjük a beavatott Garma Marlos szekérmester.

Kádárok háza (Marlos hordók, dézsák és edények készítői)
A Kádárok készítik fából a falusiaknak a másodlagos használati tárgyakat. Gyakorlatilag mindent
készítenek itt, amit fából lehet. A Kádárok közt nincs rendtag. Azokat a Marlos vezetéknevűeket küldik,
akik nem voltak méltók a csatlakozásra, míg akik viszont igen azokból többnyire Bognárok lettek.

Gombász kunyhó (Marlos)
Az öt gombász ide gyűjt mindenféle, többnyire ehető gombát a közeli erdőből. A portékát a füvész
kunyhóban árulják vagy a venirei piacon, de visznek a nemesi házak konyháira is. Nincs köztük rendtag.

Fűvész kunyhó (Mahain)
A kunyhóban minden féle gyógy- és
egyéb fű kapható, illetve többféle
gomba és gyenge, természetes
gyógyitalok is. A vajákosasszony Sigil
Mahain a helyi lovagtestvér vezeti a
füvészkunyhót két "fiával", a kis és
nagy lükével. Látógömbjét a párnája
alatt rejtegeti. Az ágy alatt, van egy
pentagramma, ami akkor aktiválódik,
ha valaki az ágyához ér, és ekkor a
boszorkány a szoba sarkába
teleportálódik. A szobája ablakát
csapdák, míg ajtaját egy komolyabb
zár védi. A füveket az erdőből és a
kertjéből szedegeti össze, bár az
erdőbe másokat szokott küldeni maga
helyett. A gombákat a gombászoktól
kapja. Általában az üzlethelyiségben
található, vagy ritkább esetben a
szobájában. Utóbbi esetben az egyik
fia vigyáz a boltra. Amennyiben
szüksége van valamire az egyik fiát
küldi el maga helyett, hacsak nem a
rendhez kötődik a teendő.

Vadászház (Mendrios)
A vadászok egészítik ki a szűkös legelőkből fakadó húshiányt. Amit halból és háziállatból nem tud a többi
falu összehozni, azt a vadászoknak kell megtalálni a közeli erdőben. A vadászok (15 fő) tagjai a rendnek
és mindegyikük fejvadász kiképzést kapott. Vezetőjük a beavatott Balto Mendrios vadászmester. Ha
valakit követni vagy figyelni kell a faluban és környékén az az ő dolguk.
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Anhassi Kolostor
An Anhassi Szerzetesrend építtette ezt a kolostort az állítólagos bölcselet oszlopa köré, ami a kolostor
udvarán található. Innen indult állítólag Szent Anhassi a felföldre. Maga az oszlop egy átlagos, félig ép
oszlopmaradvány. Mivel templom nincs errefelé, a hívők és a másképp hívők is ide jönnek imádkozni. Az
apát Fai Albantius beavatott minden héten tart Istentiszteletet. A szónok Fai Erastius is itt lakik.
Természetesen az egész kolostor a rendhez tartozik. A 30 álszerzetes az ide vándorló mágiahasználókból
és harcosokból tevődik össze, főként boszorkánymesterekből, papokból, harcosokból. Az oszlop mellett
általában található kettő szerzetes, akik segítenek az udvarra látógatóknak a helyes ima elmondásában.
Az oszlop alatt található egy rekesz, ami egy varázskört rejt. Ha valaki az oszlop mögött kézzel ás hamar
rátalál erre a titkos rekeszre. Érdekesség még, hogy a kolostorhoz tartozik még egy temető is ahova
állítólag a korábbi apátokat temették, de természetesen sokkal több sír található ott mint élt erre apát.

Özvegyszikla (Verionei-tó partján)
Verinétől nyugatra egy nagyobb szikla, ami a tó partján fekszik és látható hajóról is. Állítólag egy falusi
nagyon régen ezen a sziklán üldögélt, amikor meglátott egy sellőt a tóban. A faluban nem hittek neki, de ő
minden nap visszament a neje rosszallása ellenére. Aztán egy nap nem jött vissza és azóta nevezik
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özvegysziklának. A szikla része a pentagrammának és a bolond horgász minden nap ezen a sziklán
ücsörögve próbál halat fogni. Esőben, hóban fagyban ő mindig ide jár.

Kísértetfa (Anmori erdő)
A szóbeszéd szerint van az Anmori erdőben egy kísértetfa, de senki nem tudja pontosan hol. A fa
valójában egy vámpírfa, ami a pentagramma északi csücskén helyezkedik el. Aki erre jár könnyen az
áldozatává válhat, és az elkeseredett jegyes vőlegénye is erre a sorsra jutott.

Holtak mezeje (egykori temető)
Az egykori temetőt, melyet elleptek az élőholtak hívják a holtak mezejének. Aki erre jár, vagy csak
megközelíti szinte biztosan beleütközik egypár szellembe vagy hasonló förmedvénybe. A temető
közelében található egy ősi kripta, ahol állítólag egy godoni vándor testét temették el valaha. Minél
közelebb megy valaki a kriptához, annál több szörnyeteggel találkozik. A kriptánál már szinte csapatostul
járnak az élőholtak. Még a feketerend sem jár erre a megfelelő előkészületek nélkül. Ha az előkészületek
sikerrel jártak, akkor csak a kriptában lesz található mozgásra képes élőhalott.

Kripta

Ebben a kriptában tartja gyűléseit a feketerend, ha az összes tagra szükség van. Az északi járatot egy
koporsóval eltorlaszolták. A túloldalán pár élőhalott szokott császkálni. Van egy egy járat, melyet
beomlasztottak. Ennek a túloldalán egy Lesath található. A keleti járat egy terembe vezet, mely tele van
sírokkal, amikben élőholtak szunnyadnak többnyire. A holtak nem bírják a nehéz kriptaköveket letolni,
ezért maximum kopogással, vagy nyöszörgéssel érzékelthethetik jelenlétüket illetve ijeszthetik meg a
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kalandozókat. A szertárban semmi hasznos nem található pár csapda állításra alkalmas eszközt és
fogaskereket leszámítva. A következő szobában egy Domvik angyal összetört szobra található, majd még
beljebb a rend gyűlésének helyszíne. Ha a kalandozók aktiválják az odavezető folyosón található csapdát,
akkor a gyűlés kettő majd három részre oszlik. A belső kör megpróbál minél előbb kijutni a titkos járaton
át, míg a fennmaradó tagok a folyosón és az átjárón keresztül szembeszállnak a betolakodókkal. A
pentagramma és kísértetkapu központja a legbelső kriptában található.

Feketerend

Leírás
A shadoni Feketerend a birodalomban mindenhol rejtőzködésre van kényszerítve. Ebből kifolyólag
szervezeti felépítésük és választott lakhelyük a fennmaradás céljának van főként alárendelve. Központjuk
a shadoni felföldön van valahol. Habár a Feketerend elsősorban lovagrend, megtalálhatók köztük a
mágiahasználók is így viszonylag széles eszköztár áll rendelkezésükre a megfelelő környezet
kialakításához. A három falu melyet az idő múlásával lassan elleptek a feketerendiek már korábban is
létezett, de az alacsony lélekszám és a fő kereskedelmi útvonaltól való távolság jó alkalmat biztosított a
ranagoiták beszivárgására a shadoni felföldről.

Felépítés

Szintek
1. Zarándok - a legalacsonyabb fokozat. A legtöbb újonc, fegyverhordó, nemesi ranggal nem

rendelkező lovag tartozik ebbe a csoportba. A zarándokokat kisebb csapatokba szervezik melyek
létszáma általában 10 fő és egy beavatott alá tartozik. Minden zarándok egy hónap szolgálat után
ismeri meg a beavatott kilétét, de általánosságban elmondható, hogy mindenki ismeri. Habár a
zarándokokat is a kiemelkedés útja vonzza, sokukat eleve szolgaságra kárhoztatnak és már ebből
a célból nyernek tagságot, ha legalább arra alkamasak.

2. Beavatott - a második fokozat, akik elsődleges feladata a zarándok csapatok irányítása. Ők már
általában nemesek, kereskedők,mágia tudók vagy más okból fontosabb személyek. A beavatottak
is csapatba szerveződnek, de csak öten lehetnek ugyanazon csapaton belül. Az öt beavatott és az
alájuk tartozó körül belül ötven zarándok (összesen kb. 55) teszi ki egy falu feketerendi
lakosságának szinte egészét. Az öt fős beavatott kompániából csak egy a szónok ismeri a
beavatottak felett álló "lovagtestvér"-t.

3. Lovagtestvér - a harmadik szint, akik egyenként az öt fős beavatottak csapatát vezénylik. Egy
faluban egy testvér él és a falut érintő kérdésekben övék a teljhatalom. Még a falu hivatalos és
nem hivatalos vezetőjének döntését is bármikor felülbírálhatja. Utóbbiak nem is lehetnek
lovagtestvérek, hisz beosztásuk túlságosan kitűnik a többi között. A lovagtestvérek (a három) nem
ismerik sem egymást, sem a felettük álló egy kiemelkedettet. Egyedül saját szónokjaik ismerik
személyüket. Különböző szokásmechanizmusokkal oldják meg az egymás és a kiemelkedett közti
kommunikációt. Szónokjukkal psziben is kommunikálhatnak. Egy testvért az alá tartozó öt
beavatottat és az alájuk tartozó kb. ötven zarándokot együttesen nevezik lovagközösségnek. A
közösség egy autonóm szervezet, melynek a feje a lovagtestvér akinek csak akkor kell a többi
testvér engedélyéért folyamodnia, ha döntése más közösségre is befolyással van. Amennyiben a
lovagtestvér meghal, a következő a beavatottak közül kerül majd ki oly módon, hogy megölik
egymást, és aki marad az lesz a testvér. A zarándokok nem vehetnek részt a belharcban. Persze,
ha valaki titokban távolítja el a lovagtestvért és valami baleset történik a szónokkal is, akkor a
lovagtestvér helyét kevésbé drasztikus módon is el lehet foglalni.
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4. Kiemelkedett - a lovagtesvéreknek parancsoló egyén. Egy adott régió lovagrendjének
teljhatalmú ura. Egyedül a nagymesternek tartozik elszámolással és hűséggel. A kiemelkedettet
mindig a lovagtestvérek közül választják ha a kiemelkedett meghalt, vagy egy új területen alapított
független rendet. A kiemelkedett általában több tucat lovagtestvérnek parancsol.

5. Nagymester - Dequator Marses (a lovagköltő)

Gyűlések
Minden gyűlés a gyűlésre hívás napján este, egy előre eldöntött helyen kerül megtartásra. Adott gyűlést
mindig ugyanott tartanak, de a különböző gyűlések helye sosem egyezik meg (mindegyiknek saját helye
van). A nem feketerendi falusiak általában nem járnak ki éjszaka, mert némi ráhatásnak hála Crestus Ves
Bralatus kijárási tilalmat parancsolt éjszakára a kísértetek miatt minden faluban.

● Csapatgyűlés - A zarándok csapat gyűlése melyet általában a beavatott hív össze. A zarándokok
egymás közt kódbeszéddel jelzik egymásnak, ha gyűlésre fog sor kerülni. Minden csapat saját
kódot használ és általában elővigyázatosak, hogy minél kevesebben hallhassák. A kódbeszélddel
más instrukciók illetve egyéb gyűlésre hívás is kommunikálható. Például, ha el kell tenni valakit láb
alól, vagy követni kell az illetőt, vagy esetleg mindkettő, azt is kommunikálni tudják egymás közt,
ha szükséges. A zarándokok többsége psziben képzetlen harcos, ebből is adódik, hogy nem
használnak pszi üzeneteket.

● Falugyűlés (Helyi gyűlés) - Valamely beavatott vagy a falu lovagtestvére hívhatja össze. A módja
és helyszíne falunként változó, de jellemzően az egyik beavatottnak kell egy jól látható jelet
kihelyeznie (például kiraknak vagy elvesznek valamit egy magas pontról, toronyból, bástyáról). A
lovagtestvér személyesen sohasem helyez ki jelet, hanem erre mindig a szónokot utasítja, és ez
igaz más gyűlések összehívására is. Ha a jel kihelyezésre került, a beavatottak kódnyelven közlik
a gyűlésre hívás tényét a zarándokokkal. A zarándokok nem ismerik a jeleket, de tudják melyik
gyűlésre hova és mikor kell menni. Minden falugyűlés az adott faluban tartatik.

● Nagygyűlés - Hasonló a falugyűléshez, de egy falu helyett minden falu részt vesz benne.
Valamely lovagtestvér hívhatja össze a szónok segítségével. Ilyenkor a szónok (vagy beavatott
akit a szónok megkér) hasonlóan a falu gyűléshez kihelyez egy jelet a faluban. Ezt a jelet látják a
helyi beavatottak, akik értesítik a zarándokjaikat a gyűlés közeledtéről. A többi falu szónoka, ha
meglátja a jelet hasonlóan cselekszik. A lovagtestvérek képesek más falvakba látni, amikor saját
falujukból egy amulettet viselő falusi vagy zarándok a másik faluban jár (és minden nap jár arra
valaki). Így ők is ki tudják rakni a saját jelüket. A nagygyűlés mindig a régi temetőben történik, amit
a gyűlés előtt fel kell készíteni egy rövid "ceremónia" segítségével, ami ideiglenesen pacifikálja a
kísérteteket. Ha a ceremónia nem jön létre, a gyűlésre nem mennek el a feketerendiek.

● Kisgyűlés (Tiltott gyűlés) - Hasonló a nagygyűléshez, de az összes feketerendi helyett erre a
gyűlésre csak a szónokok és a lovagtestvérek hivatalosak. A legtöbb beavatott nem is tud a
létezéséről. Kisgyűlés az új temetőben kerül sor, ezért a ceremóniát nem tartják meg előtte.

Az, hogy ki hívhat hivatalosan össze gyűlést, és hogy ki képes rá nem szükségszerűen egyezik. Például
naggyűlést összehívni minden beavatott tud, holott csak a lovagtestvér dönthet úgy, hogy nagygyűlésre
kell sort keríteni.
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Közösségi Tudásháló

Szint Kit ismer? Mit ismer?

zarándok zarándok csapat (10 fő)
1 beavatott

alapvető szokások,
találkozóhely(ek)
csapat kódbeszéd

beavatott zarándok csapat (10 fő)
beavatott csapat (5 fő)
1 szónok

amit a zarándok ismer és:
helyi gyűlésre hívás jelei,
nagygyűlésre hívás jelei

szónok zarándok csapat (10 fő)
beavatott csapat (5 fő)
1 lovagtestvér

amit a beavatott ismer, és:
kisgyűlésre hívás összes jele*,
nagygyűlésre hívás összes jele*,
szónoki fogadalom

lovagtestvér 3 szónok amit a szónok ismer, és:
kiemelkedetti üzenési mód

kiemelkedett lovagtestvérek kiemelkedetti üzenési mód

* összes jel: minden falu eltérő jelzése gyülekezésre

Jelzések
● Alapvető szokások, találkozóhelyek - Minden feketerendi ismeri a naggyűlés, falugyűlés és

saját csapatának gyűlési helyét, illetve hogy ezek a gyűlések mire szolgálnak, kik vehetnek részt,
és hogy miként értesülhetnek róluk.

● Csapat kódbeszéd - Minden zarándok csapat helyszíntől függően eltérő kódbeszédet használ,
melyre minden új tagot betanítanak. Utóbbi szinte teljesen felismerhetetlen az idegenek számára,
mert a beszéd teljesen beleillik a környezetben elhangzó mondatok közé. Például Morionéban az
egyik zarándok megkérdezi a másikat, hogy látott-e valamit az erdőben, és erre a másik
mondhatja azt, hogy nem (nincs gyűlés) vagy, hogy látott kettő (nap múlva) őzet (lesz falugyűlés).
De mondhatja, hogy talált gombát (csapatgyűlés) vagy látott szarvast (nagygyűlés) is. A
kódbeszédet meg kell ismerni, hogy azt bárki értelmezhesse, tehát nem elég kihallgatni.

● Helyi gyűlésre hívás jelei
○ Venirében a kereskedőház egyik ablakába helyeznek egy cserepes virágot. A virágok

számától függ, hogy mikor lesz a gyűlés.
○ Shaburasban az istállóból elvisz a szónok/beavatott pár lovat kipróbálni és később

visszaviszi őket, és párat egy olyan lóállásba helyez majd vissza, mely általában üres. A
lovak számától függ majd a dátum.

○ Morionéban a szekérműhelyre fügesztett szekérkerekek egyikéből kivesznek pár küllőt. A
hiányzó küllők száma adja meg a kívánt napot.

● Nagygyűlésre hívás jelei
○ Venirében a Bralatus kastély egy bizonyos ablakában kiteregetnek egy vörös színű

lepedőt, ami azt jelenti, hogy másnap este naggyűlés lesz.
○ Shaburasban a lovagvár egyik bástyájára helyeznek egy extra zászlót, ami ugyancsak

másnap estére vonatkozik.
○ Morionéban egy nyilat lőnek a legmagasabb fába. A nyílra zsinór van kötve, amivel később

könnyen kihúzható a nyílvessző.
● Kisgyűlésre hívás jelei

○ A szónok horgászcsónakját egy bizonyos tönkhöz kötik a venirei kikötőben.
○ A szónok lovát a shaburasi várban egy megadott faoszlophoz kötik hozzá.

28



○ A szónok a papucsát a Morionei kolostor előterében a hívők cipői mellé helyezi
● Kiemelkedett üzenési mód - A kiemelkedett hollóval üzen a lovagtestvéreknek külön - külön,

hasonlóan, ahogy a kalandozóknak is üzent.

Szónoki Fogadalom (Hűségbélyeg)
A szónok tudásából adódik, hogy őt több felelősség terheli, mint bárki mást. Habár a döntéseket nem ő
hozza, ő közvetíti azt a többieknek vagy közbenjárásával teszi lehetővé, hogy a parancsok eljussanak
mindenkihez. Ebből kifolyólag a szónoknak külön fel kell esküdnie a saját lovagtestvérére, amit a szónoki
fogadalom szertás során tesz meg. A szertartás során egy pár centi átmérőjű hűség asztrálbélyeg kerül a
szónok derekára. Ez a bélyeg folytonos és erőteljes hűségre készteti a szónokot a lovagtestvér iránt. A
bélyeg végtelen erősségű (8 Mp) és mágikusan leplezett (2 Mp).

A szónok, amennyiben a lovagtestvér kilétét vagy életét veszély fenyegeti, inkább magával végez ha
teheti, mintsem elárulja őt (a gyűlések ismerete nem jelent egzisztenciális veszélyt, ezért az még
kitaposható a szónokból, de pl a bélyeg levakarása már igen). Minden szónok rendelkezik valamiféle
módszerrel saját életének kioltásához. Ez lehet egy gondolatra aktiválódó kitörés varázslat vagy egy
elharapható méregfog is attól függően, hogy mihez ért az illető (vagy a lovagtestvér). Amennyiben a
szónok meghal, a lovagtestvér megkeresi az egyik beavatottját és öt jelöli ki a következő szónoknak.
Szónokból sosem lehet lovagtestvér. Utóbbi pozíciót is csak egy másik beavatott vállalhatja fel, ha
szükséges, általában egy szónok és a maradék beavatott segítségével.

Tagság

Nagymester (Ynev)
Dequator Marses

Kiemelkedett (Verione)
Candidatus pan-thia Adagio

Lovagtestvér (Venire)
Montaril Vioco

Lovagtestvér (Shaburas)
Erhan Sendil

Lovagtestvér (Morione)
Sigil Mahain

Beavatott / Szónok
Vio Venetorio

Beatus Venetorio
Raelwis Ven

Monacor Vioco
Mossa Vioco

Beavatott / Szónok
Eran Mendrios

Nubil an Braliess
Raelin Serio
Ariana Sendil
Drastus Ven

Beavatott / Szónok
Fai Erastius
Fai Albantius
Garma Marlos
Balto Mendrios
Relwis Mahain

Zarándok (54 fő) Zarándok (54 fő) Zarándok (64 fő)

Fedőszervezetek

Név Vezető Hely Jellemző Kasztok

Venirei Kereskedőcéh Beatus Venetorio Venire (10 fő) fejvadász, sötét bárd

Asturion Lovagrend Nubil an Braliess Shaburas (20 fő) lovag, paplovag

Anhassi Szerzetesrend Fai Albantius Morione (30 fő) pap,
boszorkánymester,
harcos
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Venirei Kereskedőcéh
A falu és a helyi feketerend lelke. Minden kereskedelem kizárólag rajtuk keresztül történhet, hála egy
bárói rendeletnek. A 10 kereskedő mindegyike tag: 6 fejvadász, 3 bárd és egy tolvaj. A céh feladata, hogy
megszervezzék a kereskedelmet a külvilággal, és célja hogy a falvak semmiben sem érezzenek hiányt.
Ehhez kapcsolódik a csempészet működtetése is, amit kizárólag a rend számára bocsáthatnak
rendelkezésre. Így jut a rend fegyverekhez illetve hozzávalókhoz varágytárgyakhoz és főzetekhez, és
bármi máshoz amire szükségük lehet egy feladat elvégzéséhez. Utóbbi két célt szolgálhat: a
terjeszkedést vagy a pusztítást.

A céh vezetője Beatus Venetorio (beavatott), aki elsősorban a kereskedők törvényes tevékenységeiért
felel. A céh feladata a falvak közti áruforgalom ügyelése és adminisztrációja. Veniréből halakat és
iparcikkeket visznek a többi faluba nyersanyagért cserébe, például fáért a csónakokhoz. A bányavárosok
és Verione felé irányuló kereskedelmet is a céh felügyeli. Az alvilági feladatokat Vio Venetorio (szónok)
végzi. A tilalmas tárgyakat Verione-ből hozzák, ahova a tengeren keresztül a felföldről érkezik. Maga a
céh nem régi de a Verione-i iratok szerint már 200 éves, ami nem igaz mert csak 40. A kereskedők
természetesen az előbbi időpontot említik, ha valaki kérdezi. Kiképézésükre a fejvadász és (sötét) bárdok
felügyeltek, és ezért szükség szerint, mint kémek, megfigyelők vagy orvgyilkosok funkcionálnak.

Asturion Lovagrend
Nevüket Jámbor szent Asturion királyról
kapták, hasonlóan mint a szkizma idején
prédikáló koldusszékhez tartozó Asturion
szerzetesrend. Habár a névnek
egyértelműen lázadó jellege van, tekintettel
arra, hogy lovagok és nem papok, illetve
hogy már több ezer év elmúlt a szkizma óta
és hogy egy király nevét viselik nem
várható, hogy bárki megszólja őket a nevük
miatt. Természetesen a névnek előnye is
van, hisz egyfajta tartományhoz való
hűséget jelképez a történelmi kapcsolata
miatt Asturion neve és a helyi koldusszék
között. Utóbbi jó kifogás arra is, hogy miért
van köztük nem nemes közpolgár is. Ők
adják a helyi feketerend nehézlovasságát,
ebből kifolyólag minden tag paplovag (5 fő)
vagy lovag (15 fő), de hivatalosan
mindegyik csak lovag.

Vezetőjük Nubil an Brailess (beavatott) köznemes, aki természetesen nem a három falu egyikében
született. Ő az egyetlen nemes az Asturion lovagrendben. A rend a Shabur hegyen épült "ősi" várban
rendezkedett be, melyet eredetileg a Hatodik Arc lovagrend birtokolt a koldusszék regnálása idején. Nem
kérdéses, hogy hivatalosan utóbbiak utódjának tekintik magukat. Feladatkörük nem sok kötelező
tevékenységet von maga után. Többnyire fontosabb szállítmányok védelmére vezénylik ki őket, illetve ha
kell vadásznak a Sharbamanta hegységben élő útonállókra is. Utóbbit arra is felhasználják, hogy valódi
feketerendi tevékenységüket fedezzék, de nem ritka hogy valóban rablókat és egyéb "életre nem
érdemes" személyeket küldenek vissza a lélek körforgásába. Körülbelül 50 éve rendezkedtek be a
lovagok a várba, de hivatalosan már 100 éve itt tartózkodik a rendjük.
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Anhassi Szerzetesrend
Nevüket Szent Anhassi shadoni szentről kapták, akit a Bölcselet Oszlopának is szoktak hívni, így a
szerzetes rendet is szokás Bölcselet Oszlopa szerzetesrendnek nevezni. Anhassi kutatásokat végzett a
Felföldön, ami természetesen a Feketerend hazája is. Természetesen így nem meglepő, hogy egy-két
tagja a Felföldről származik. A tagok nem használják vezetékneveiket, és helyette csak a Fai szerzetesi
címet viselik családi név helyett, de egy-kettőről az akcentus vagy kinézet alapján könnyű eldönteni, hogy
nem helyi. Szerzetesrendeknél nem szokatlan, hogy tagjaik többsége messziről érkezik. Gondoljunk csak
a hegyi kolostorokra, melyek civilizációtól távol lelhetők fel. Utóbbi fontos tényező a sok eltérő szerzetesi
kinézet kimagyarázására, ugyanis ez a szerzetesrend adja a Feketerend boszorkánymestereinek és
papjainak helyi derékhadát. Egyértelmű, hogy boszorkánymester bárkiből nem lehet, ezért ők
mindenképp kitűnnek a falusiak közül, de szerencsére a szerzetesi álruha sokban segíti a
beilleszkedésüket.

Megjegyzendő, hogy a szerzetesek állandó pajzsai nem bonthatók, és aki abban téveszmében él hogy
egy szerzetessel áll szemben az valószínűleg meg sem próbálja lebontani pajzsaikat. Természetesen ha
megpróbálja és sikerül az árulkodó jel, hogy nem szerzetessel van dolga az illetőnek. A szerzetesrend
vezetője Fai Albantius (beavatott), aki valójában is szerzetes (persze Ranagolé), de rajta kívül nem akad
más szerzetes a rendben. A rend 10 boszorkánymesterből, 10 papból és 10 harcosból áll, mind
szerzetesként álcázva. Kolostoruk az Anmori erdő és Morione falu szélén épült. A rend hivatalosan 300
éves, de csak 50 éve költöztek ide, ebből is adódik magas létszámuk. Természetesen előbbi nem igaz és
az sem, hogy az előző kolostorukat árvíz döntötte romokba a Felföldön, amit ennek ellenére váltig
álltanak, ha valaki kikérdezi őket.

Működés

Információáramlás
A falvak közt alapvetően nincs kapcsolat a feketerendek közt a fenti jelzéseket leszámítva. Ha valaki
valamit valakivel közölni szeretne, akkor ehhez a sürgősségtől és beosztástól függően gyűlést kell
összehívnia. Habár a jelbeszéddel a zarándokok remekül kommunikálnak, olyasmit elmondani, hogy "erre
jártak a kalandozók és a törpe leütötte a fogadós nejét" igencsak lehetetlen egyszerű szavakkal
megfogalmazni. Természetesen, ami köztudott a faluban azt nyugodtan megoszthatják egymással. Az,
hogy a helyi beavatottak és a többi falu mennyire értesül az adott faulban kalandozók által elkövetett
cselekményekről, az a helyiek ismereteitől és a helyzet súlyosságától függ. Ha lehetséges, mindig nagy
vagy kisgyűlést hívnak össze a tagok, vagy megpróbálják megoldani a problémát maguk, de utóbbihoz
minimum egy kisgyűlésre van szükség, hacsak nem élet halál kérdése a dolog.

A Gyanú szintjei
Fontos leszögezni, hogy a kalandozók mindig gyanúsak, még ha nagyon jó háttérrel érkeznek akkor is
csak legfeljebb kicsit gyanúsak és nem simán gyanúsak. Attól függ, hogy mit tesznek és hogy mennyire
súlyos a tettük, hogy mennyivel emelkedik a gyanú szintje az adott faluban. Bizonyos tettek, például ha
egy falusi eltűnik nem szükségszerűen növeli a gyanút eléggé ahhoz, hogy a rend egy magasabb
készültségi és következésképp aktivitási szintre lépjen, mert egy falusit egy zombi is megehet, de ez nem
jelenti azt, hogy több hasonló eset együttesen sem lenne gyanús. Az, hogy a kalandozók cselekedetei
mennyire gyanúsak, hogy ki látja őket, és hogy milyen aktuális és jövőbeni következményekkel járnak
tetteik mindig a kalandmester feladata kitalálni. A lentebb leírtak csak példának tekinthetők.
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A gyanú és készültség szintjei:
1. Nem gyanús - ha például besurannak a faluba és magukra öltik pár falusi személyazonosságát.
2. Kicsit gyanús - ha a kalandozók álcája jó, akkor itt kezdenek
3. Gyanús - ha kalandozók álcája gyenge volt vagy ha rászolgáltak a gyanúsításra.

a. Ezen a szinten kisebb zarándok csoportok már akcióba lendülnek csapatgyűléseket
követően.

4. Nagyon gyanús - ha valami komolyabb félrelépésük volt vagy többszöri elkövetői apróbb hibáknak.
a. Itt a falu helyi gyűlést tart és tervet eszel ki a kalandozó probléma orvoslására

5. Lebukás - ha lehull az álca, vagy valami nagyon kemény otrombaságot elkövetnek
a. Ezen a szinten már nagygyűlést vagy kisgyűlést is tarthatnak, attól függően, hogy a falu

van veszélyben vagy az egész rend. Előbbi esetben a falu inkább a kalandozók
eliniminálására vagy bebörtönzésére szavaz gyűlések helyett.

Lovagtestvérek viszonya
A testvérek nem bíznak egymásban, hisz nem is ismerik egymást, és mivel mindegyik a kiemelkedett
pozíciójára pályázik célszerű lenne, ha a többi lovagtestvér hűséges lenne őhozzá. Ebből kifolyólag
mindegyik testvér ki szeretné deríteni a másik testvér személyét, hogy likvidálhassa valamelyiket,
és esetlegesen szövetkeve egy beavatottal saját emberét állítsa a helyére. Természetesen minden
testvérnek megvan a prioritási sorrendje.

● A Venirei lovagtestvér Montaril a Morionei testvért szeretné elpaterolni, mert fél a bevándorló
boszkánymesterektől.

● A Shaburasi lovagtestvér Erhan a Venirei testvért szeretné elpáholni, mert szeretné ha a falvak a
várhoz tartoznának és nem a báróhoz (Bralatus).

● A Morionei lovagtestvér Sigil a Shaburasi testvért kívánja likvidálni, mert el szeretné csábítani a
lovagrend nagymesterét.

Aktív Varázslatok és Mágikus Tárgyak

Kísértetkapu (térkapu pentagramma)
A kaput a temető fő kriptájában nyitották meg, és az Elátkozott Vidékre vezet. A kapu öt permanens
kegytárgyból nyeri erejét, melyek ha mind a megfelelő helyen vannak - egy gigantikus pentagramma öt
csücskében -, akkor a kapu folyamatosan nyitva áll. A kinyitást egy varázsló végzi, aki eldöntheti, hogy a
fizikai, asztrál vagy mentálsíkon keresztül nyitja ki a kaput a túloldalra. Utóbbitól függ, hogy ki jöhet vagy
mehet át a kapun. A kapu általában az asztrálsíkon keresztül van kinyitva, így csak asztrállények képesek
áthaladni és csak a pentagrammán belül, ahol az Elátkozott Vidék kisugárzása teljes, tudnak
huzamosabb ideig létezni. Ha egy asztrállény elhagyja a pentagrammát, egyre inkább legyengül, de
ennek ellenére nem ritka, hogy egy-kettő kísértet betéved az egyik faluba. Minél közelebb jár valaki a
kriptához, annál erősebb asztrállényekkel találkozhat.

Ahhoz, hogy a kísértetkapu bezáródjon, mind az öt ereklyét el kell mozdítani a helyéről -az alatta lévő
varázskörből -, nem elég egyet arrébb rakni. Megnyitáshoz mind az ötöt a helyére kell rakni. Az, hogy
melyik síkra nyílik ilyenkor a kapu, a kriptában található rúnakövek elhelyezkedésétől függ. Olykor
megesik, hogy büntetésből átküldenek valakit a kapun az Elátkozott Vidékre, de más esetekben nem
nagyon használják, hisz utóbbi egyenlő a halálbüntetéssel. A pentagramma 5 csücske és az 5 ereklye a
következő helyeken találhatóak:

1. Venirei Bralatus kastély - A pincében van egy elzárt szoba, amihez csak az udvarmester fér
hozzá. Itt található egy varázskör és az ereklye. Utóbbi egy mumifikálódott bal kéz selyembe
kötözve. Vélhetően egy szentté avatott Domvik pap egy darabja. A szobába vezet egy titkosajtó a
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vár csatornájából, ami a partoldali fal alján található. A szónok azon keresztül tud észrevétlenül
bejutni.

2. Shaburi Asturion vár - A fegyverraktárban egy felfüggesztett nagypajzs és egy kivehető kődarab
mögötti rekeszben található a második ereklye, amely egy mumifikálódott jobb kéz selyemben. A
helyi szónok könnyedén és észrevétlenül be tud jutni erre a helyre. Állandó őrség nincs a raktár
előtt.

3. A Morinei Anhassi kolostor - A kolostorban az udvaron, a bölcselet oszlopa alá van elrejtve a
varázskör és az ereklye, amely egy mumifikálódott fej. Nyílt titok, hogy állítólag Szent Anhassi egy
darabját őrzik az oszlop alatt a szerzetesek, ami talán még igaz is, de mindenesetre az oszlopot
csak a szerzetesek közelíthetik meg.

4. Az Anmori erdő kísértetfája - A gyökerei közt található a varázskör és ereklye, ami egy
mumifikálódott láb. Morionéből vándorol ide szükség esetén Balto Mendrios beavatott, hogy az
ereklyét odébb tegye. Volt már rá példa, hogy valaki követte oda, lásd Brenna Mahain története.

5. Tóparti özvegyszikla - a szikla alatt található a kör és az ereklye (másik láb). Az ereklyét a falusi
Canius Serio feladata elvenni onnan, és visszarakni is, aki a sziklán szokott horgászni.

A pentagramma központja egy, a temető kriptájában található sír, melyben a test fennmaradó részei
lelhetőek meg. Aki megtalálja az összes testrészt, azt felkeresi Szent Anhassi szelleme, és megköszöni
az illetőknek, hogy megszabadították a lelkét ettől az átoktól, majd pedig idővel távozik. Kérdésekre
válaszol, még azt is megmondhatja, hogy ki-kicsoda a Feketerendben, beleértve a kiemelkedettet is.
Innentől kezdve a kísértetkapu nem létezik. Esetleg megkérheti a kalandozókat, hogy hozzák el neki a
látógömböket.

Godoni amulett (kémszem varázsjel)
A falusiak amulettjeire helyezték ezeket a varázsjeleket, melyekkel a lovagtestvérek kémkedhetnek a
falusiakról és egymásról is. Minden lovagtestvér birtokában van egy tenyér méretű varázsgömbnek
(látógömb), mely segítségével bármely varázsjelen keresztül képesek látni. Mivel ez a fajta használata a
kémszem varázsjelnek nem szokványos, egy varázsló képes felismerni, hogy a varázsjel nem
hagyományos, és hogy valamiféle mágikus tárggyal van összekötve egy személy helyett. Még az is
elképzelhető, hogy valóban ősi godoni varázstárgyak. Az amulettek 20-as mentális és asztrális védelmet
biztosítanak viselőiknek, így ők a gyengébb kísértetek és hasonló asztrállények negatív hatásaitól védve
vannak.

Látógömb (kémszem varázsjel párja)
A lovagtestvérek eme fekete színű gömb segítségével képesek aktíválni egy kémszem varázsjelet egy
varázsszó kimondásával. A varázsgömb segítségével egy adott időpontban csak egy amuletten keresztül
lehet leskelődni, és ilyenkor a többi látógömb nem aktiválható. Így egy időre blokkolható minden más
kémszem és látógömb, ha a lovagestvér ezt szükségesnek tartja. Utóbbit inkognítója megvédéséből
eszközölheti, hisz egyedül a szónok tudhatja kilétét. A látógömb és amulettek közt szimpatikus viszony
van, de csak akkor, amikor a gömb aktiválva van éppen. A lovagtestvérek ebből kifolyólag csak rövid ideig
használják a gömböket, és csak indokolt esetben. Nem szokásuk addig aktiválgatni a kémszemeket míg
megtalálják, amit keresnek, hanem csak akkor használják, ha már tudják kit és miért akarnak megfigyelni.
A gömböket Erhan Sendil készítette, aki azokba zárta egy Domvik szent lelkének szétszabdalt
maradványait, majd ezután razjolta fel a kémszem varázsjeleket. Ha valaki mágiát keresne a környékén,
nagyobb eséllyel találja meg a közelben (kivétel a shaburi várban) falon lógó mágikus godoni maszkot.
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Godoni maszk (nem mágikus)
A falusiak és/vagy zarándok maszkjai melyek eltérő férfi és női arcokat ábrázolnak. Kinézetre minden
maszk más, nincs két egyforma. Ezek szinte minden otthonban megtalálhatók.

Godoni maszk (mágikus)
A beavatottak, szónokok és lovagtestvérek maszkjai mágikusak, melynek köszönhetően az adott maszk
csak egy bizonyos hangon tudja hallatni tulajdonosa mondandóját, mely eltér az illető valódi hangjától.
Ebből kifolyólag elképzelhető, hogy egy zarándok nem veszi észre, hogy már egy másik lovagtestvér
parancsol neki, ha a korábbit például baleset érte.

Mesélői Instrukciók

Ideális Eset
Jó esetben olyan kalandozókat hoznak a játékosok, amik nem állnak a a shadoni domvik vallással
hadilábon, így viszonylag könnyen elfogadják a küldetést, és talán nem esik nehezükre az elvegyülés
sem. A legegyszerűbb Venirében megszállni, hisz itt van fogadó, de szükség szerint a kalandozók
találhatnak szállást más falvakban is pl. egy pajtában vagy a kolostorban. Természetesen a céljuk mindig
a Feketerend felkutatása lesz, ami tekintve, hogy minden faluban tengernyi található, nem lesz nehéz.

Bizonyára találnak majd egy zarándokot, akiből kiszedik, hogy ki a beavatott, aki pedig ismeri a szónokot.
A szónokból nehéz bármit is kiszedni, de a gyűlésekről informálódhatnak a beavatottól, és valamiféle
csapdát megpróbálhatnak állítani a lovagtestvérnek. Pl megpróbálhatnak nagygyűlést összehívni, de
ehhez meg kell fejteniük, hogy hogyan lehet a kísértetkaput becsukni a pentagramma befolyásolásával.
Utóbbi nem könnyű, de ha kiderítik merre szokott a szónok járni a nagygyűlés előtt, akkor talán rájönnek,
de erre nagyon kicsi az esély.

Sokkal könnyebb valamilyen akcióval rábírni a rendet, hogy összehívjanak egy gyűlést. Pl. ha a szónok
eltűnik, összehívják a titkos gyűlést, ha pedig pár zarándokot holtan találnak akkor a helyi gyűlésre
mennek majd a feketerendiek. Ha mind a három falut érintő katasztrofális veszély fenyegetné őket, akkor
pedig a nagygyűlést hívják össze. Ilyen például akkor történhet, ha értesülést szereznek a falut bekerítő
shadoni lovagokról, amit a kalandozók önkéntelenül vagy akár tudatosan is közölhetnek a helyiekkel.
Másik módszer lehet, hogy egyszerűen megfigyelik, hogy a szónok kivel találkozik rendszeresen és
kivallatják mindet, így szinte biztosan megtalálják a lovagtestvért is. Amennyiben a kalandozók felderítik
az adott faluban tanyázó Feketerendet és még marad idő, akkor tovább lehet küldeni őket, hogy találják
meg a másik faluban tanyázó ranagolitákat is.

Nem feketerendi falusiak
Minden faluhoz tartozik egy opcionális falusi, aki valamilyen módon kötődik a rendhez, de nem tagja
annak, hanem általában valamilyen elkeseredett vagy megtébolyult lélek, akit a rend tépázott meg. Ha a
KM szeretné, a kalandozók elé vetheti az egyik ilyen illetőt, ha megfelelő helyen tartózkodnak. Saját
falusiakat is ki lehet dolgozni hasonló célokra, de alapesetben a következők adhatók a játékhoz a történet
színesítése végett: Brenna Mahain Morionéből, Canius Serio Shaburasból és Garmanius Nubiolo
Veniréből.
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Kaland megoldás
A kalandozók feladata az, hogy megtaláljanak legalább egy lovagtestvért és bizonyítékot vigyenek
kilétéről az exterminust végrehajtó lovagrendnek. Bizonyítéknak megfelel a lovagtestvér látógömbje vagy
mágikus godoni maszkja (előbbi preferált), illetve a szónok hiteles vallomása is elfogadhatónak számít.
Utóbbit varázslatokkal lehet kicsalni az illetőből, de természetesen oly módon kell megosztani ezt a tudást
a lovagokkal, hogy kétség sem férjen annak hitelességéről. Ha gyűlést tartanak a feketerendiek és hazáig
követik a lovagtestvért, az is elégséges lehet, hisz a lovagpapok tudni fogják, ha a kalandozók őszintén
állítanak valamit vagy sem. Feltéve, hogy őszintén és jogosan vallják a testvér személyazonosságát, a
lovagok azt elfogadják bizonyítéknak. Ha elrabolják a lovagtestvért, az is elégséges, de természetesen ha
túlságosan felbolygatják a kedélyeket akcióikkal, annak nem biztos, hogy örülnek majd.

Lebukás
Amennyiben a kalandozók lebuknak, ami egyáltalán nem nehéz tekintettel arra, hogy mennyi szempár
nézi majd árgus szemekkel cselekedeteiket, akkor abból többféle kifejlet is elképzelhető. Alapesetben a
rend (itt a helyi szekta értendő) megpróbálja elfogni a kalandozókat túlerő és/vagy valami elmés csapda
segítségével. Ebből a csapdából kiszökhetnek a kalandozók, de ehhez komoly összjáték kell, hogy az
erőfölénnyel elbírjanak, ami akár a falu egész feketerendjét is jelentheti. Nagy valószínűséggel elfogják a
csapatot és bebörtönzik őket egy rejtett pincébe, amíg ki nem találják, hogy mit kezdjenek velük. Kínzás
és vallatás ilyenkor magától értetődő. Amennyiben a lovagtestvér tudomására jut miért jöttek a
kalandozók, akkor felajánlhatja nekik, hogy ha kiderítik ki az egyik szomszédos falu lovagtestvére, és őt
bemártják, ezáltal megmentve a többi a falut, akkor nem ölik meg őket. Amennyiben elfogadják az
ajánlatot, a lovagetestvér közli velük, hogy ki a szomszédban a szónok, és válaszol minden technikai
jellegű kérdésükre. Gyűlést nem hív össze ok nélkül, nehogy a harmadik falut magára haragítsák vagy
épp veszélyeztessék. Természetesen nem bízik meg a kalandozókban a lovagtestvér, ezért
hűségbélyeget helyeztet el titokban az egyik kalandozón (akár már korábban), hogy ha megpróbálnák
elárulni, akkor értesítsék arról illetve megakadályozza azt. Amennyiben nem fogadják el az ajánlatot,
akkor a pincében hagyják a kalandozókat lebilincselve egy fél tucat ember közelében.

Játékos Karakter Halála
Ha egy vagy több kalandozó elhalálozik őket vissza lehet hozni (KM által) szellemként vagy bosszúálló
élőhalottként, ahogy ez másokkal is megesett errefelé. Mint szellem, bele tudnak szállni egy falusiba, aki
nem hordja az amulettet és az ő testén keresztül segíthetik a csapatot. Utóbbira Élet jellemű kalandozó is
hajlandó lesz, hisz a tét mindenkinek az élete, de ha nem sikerülne csak korlátozottan képes befolyásolni
az anyagi síkot. Annyit el tud érni, hogy észrevegyék, de másra nem képes.

Gonosz Csapat
Amennyiben a játékosok gonosz csapatot hoznak, elsőként nem az érsekkel találkoznak a játék elején,
hanem egy titokzatos egyénnel Verionéban. Utóbbi találkozó lehet akár egy kalandozóval is. Az idegen
valójában a hercegérsek álruhában. Közli vele/velük a helyzetet és hogy miért szeretné ha csak az egyik
falu veszne oda. Utóbbiról csak annyit közöl, hogy a másik két falu egyikében van egy olyan érték, amit
nem szeretné ha a shadoniak kezébe kerülne vagy ha elpusztítanák azt, ezért busás jutalmat ígér ha
teljesítik a küldetést. Bármit hazudhat hogy mely nemzetnek vagy Istenségnek fontos-e kincs, hogy rábírja
a kalandozókat a kooperálásra. Ezek után jön Satromeros, aki a hercegérsek elé viszi őket, és innentől
minden a szokott módon folytatódik. Amennyiben követtek el valami galádságot a múltban, a hercegérsek
amnesztiát is ígérhet ezzel kapcsolatban a bitó helyett.
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Fontosabb Személyek és Karakterek
Triatos: VI. Evendil Bel Corma király, Vitris Bel Estesso uralkodóherceg és Canus pan-thia Garsos főatya

Név Foglalkozás Feketerend Hely Kaszt

Candidatus
pan-thia Adagio

Verione
hercegérsek

kiemelkedett Verione ranagol pap

Mendraiosz
Satromeros

inkvizítor - Verione boszorkányvadász

Falvak Vezetői

Crestus Ves
Bralatus

báró - Venire -

Nubil an Braliess Asturion
nagymester

beavatott Shaburas lovag

Fai Albantius Anhassi apát beavatott Morione ranagol szerzetes

Lovagtestvérek

Montaril Vioco fogadós lovagtestvér Venire fejvadász

Erhan Sendil birkapásztor lovagtestvér Shaburas varázsló

Sigil Mahain vajákosasszony lovagtestvér Morione boszorkány

Szónokok

Vio Venetorio kereskedő szónok Venire tolvaj

Eran Mendrios Asturion lovag szónok Shaburas ranagol paplovag

Fai Erastius Anhassi szerzetes szónok Morione boszorkánymester

Beavatottak (2 falu vezér bevatott feljebb)

Beatus Venetorio céhmester beavatott Venire sötét bárd

Raelwis Ven halászmester beavatott Venire harcos

Monacor Vioco ácsmester beavatott Venire harcos

Mossa Vioco udvarmester beavatott Venire fejvadász

Raelin Serio bányamester beavatott Shaburas harcos

Ariana Sendil lovászmester beavatott Shaburas fejvadász

Drastus Ven Asturion lovag beavatott Shaburas ranagol paplovag

Garma Marlos szekérmester beavatott Morione sötét bárd

Balto Mendrios vadászmester beavatott Morione fejvadász

Relwis Mahain erdőmester beavatott Morione harcos
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Verione

Candidatus pan-thia Adagio - hercegérsek, (Ranagol) pap, kiemelkedett
A verionei hercegérsek, aki felbérli a kalandozókat, hogy megtalálják a Feketetrend
főhadiszállását. Eredetileg valóban domvik hitű pap volt, de a szentszék
hatalomszerzési törekvései teológiai önvizsgálathoz vezették, aminek
következményeként az eredti igaz vallást kezdte kutatni, amit végül Ranagolban
talált meg. Csatlakozott a Feketerendhez és hatalmának megfelelő pozíciót, a
kiemelkedetti státuszt nyerte el. Habár a tartományban nem nyüzsögnek a
Feketerend tagjai, mégis jó pár település az ő közvetett irányítása alá tartozik (nem
csak a három falu). Kényesen ügyel arra, hogy személyét senki sem ismerhesse a
nagymestert leszámítva. Hideg és számító, de a külvilág felé a domvik hitű

papoktól elvárt és kijáró tisztelettel beszél és cselekszik. Így vagy úgy beszéde erős hitre és
elkötelezettségre utal és olykor-olykor még az is megbocsátja, ha egy kalandozó udvariatlanságot
követett el vele szemben.

Mendraiosz Satromeros - domvik hitű boszorkányvadász
Adagio segítője és az inkvizíció tagja. Mindenben megfelel egy tipikus harcedzett,
valamelyest megöregedett boszorkányvadásznak, aki egész életében
boszorkányokra és hitetlenekre vadászott. Már nagyon régről ismeri a
hercegérseket, és még legrosszabb álmában sem gondolt arra, hogy az érsek már
más istent követ. Hűsége kikezdhetetlen, és nagyon komoly bizonyítékra lenne
szükség arra, hogy még a lehetőségen is csak elgondolkodjon. A kalandozókat
amiben tudja segíti, de ha a kalandozók közt van egy-két nem túl "célszerű" egyén
azt biztosan szóvá teszi. Információja nem túl sok van a három faluról, de ami van
az értékes lehet és az inkvizíció székházából tud szerezni varázstekercseket is.

Falusiak

Crestus Ves Bralatus - báró
Az Emarioni Bralatus ház mellékága, elméletben Venire és a három falu ura, de
gyakorlatilag csak egy hasznos báb. Habár nem túl pökhendi, címének és
"képességeinek" alulinak tartja jelenlegi pozícióját, ezért nem sokat törődik a
falvak gondjaival. Névlegesen tudomást vesz a problémákról, de másokra hagyja
azok megoldását. Gyakorlatilag nem nagyon ismeri a helyzetet, mert ha értesülni
akar valamiről, magához hívat valakit, és az illető feketerendi lévén mindig
megnyugtató szavakat kínál válaszok gyanánt. Nincs mágikus vagy más befolyás
alatt. Alapvetően nagyra tartja nemesi címét, ezért hacsak nem egy alattvalója,
egy nemes, vagy nyomós indokkal keresi valaki akkor az udvarmesterére hagyja
az ügy intézését.
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Brenna Mahain - elkeseredett jegyes
A fiatal Brenna Morione falu lakosa, aki Serdon Mendrios jóképű fickó jegyese volt,
míg nem a közelmúltban Serdon el nem tűnt rejtélyes körülmények közt. Brenna az
eltűnés óta keresi vőlegényét a faluban vagy a közeli erdőben illetve az ide oda
vezető útszakaszokon, de eddig semmit nem talált. Állítása szerint Serdon
észrevett valakit éjjel az erdőbe járni egy-két alkalommal több hónap eltéréssel, és
egyszer úgy döntött, hogy követni fogja az illetőt. Habár Brenna kérte, hogy ne
kövessen senkit Serdon mégis útnak indult, és azóta nem látta senki bár egy-kettő
falusi hallani vélte hangját néha (kísértetté vált). Halálának oka az, hogy egy illetőt
(beavatottat) követett az Anmori erdő kísértetfájáig, ahol a pentagramma egyik
csücske honol, és ott a godoni maszkos illető végzett vele. Testét a vadállatok

falták fel. Ha az elkeseredett Brenna találkozna a kalandozókkal, biztos megkérné őket jegyese
felkutatására.

Canius Serio - tébolyult horgász
Canius a shaburi horgász, aki valaha kecskékre vigyázott, mára már csak a
horgászatért él. Minden nap kimegy az özvegysziklához horgászni, ha fúj, ha esik,
ha fagy, ő kimegy. Semmi nem tántoríthatja céljától. Ha valaki rákérdez, miért él-hal
a horgászatért ő értetlenül néz a kérdezőre, és nem érti, hogy kérdőjelezheti meg
bárki a horgászat alaptételét. Caniust valójában a shaburi lovagtestvér, a mágus
Erhan Sendil késztette arra, hogy teljes mivoltában elkötelezze magát a horgászat
iránt, és hogy pont itt a sziklánál a pentagramma egyik csücskén horgásszon
minden nap. Az oka a lovagtesvérnek egyszerűen az volt, hogy szüksége volt
valakire, aki helyette bármikor képes a pentagrammát megtörni, hogy a feketerend
megtarthassa a naggyűlését. Tulajdonában van Canius egy korábbi horgászbotja

(lásd kecskefarm), amin kereszült szimpatikus mágiával képes hatni a horgászra, és ezáltal kényszeríteni
az ereklye mozgatására. Canius emlékeiből legfeljebb annyi olvasható ki, hogy dolgozott a kecskefarmon,
és hogy valami csuhás alak valahol mormogott neki valamit.

Garmanius Nubilio - boszorkányvadász (bolond színész)
A színész (Aliaster Sacracusa) Venirébe érkezett feleségével (Esther), akik a város
felé haladva (csónakban) megáltak a faluban egy napra előadni. A mű címe: a
Szépség és a Borszorkányvadász komédia, amiben a vadász beleszeret a
gyönyörű szép lányba, akiről azt hiszi, hogy boszorkány miközben nem az. Lényeg
az, hogy a faluban az előadás során az egyik beavatottnak megtetszett a feleség
és elrabolta,a férjnek pedig azt mondta az illető, hogy valami elvitte az asszonyt a
kripta felé. A színész utána ment, és csodák csodájára egy hét múlva visszatért
épségben, de teljesen félkegyelműen.
Az asszonnyal nem tudni, mi történt (KM kitalálja), de a fickó azóta azt hiszi, hogy
ő Garmanius Nubilio híres boszorkányvadász, aki mindent lát és akinek mindenki

gyanús, de persze komikusan béna, ahogy az a darabban le volt írva. Fegyverei és ruhája mind színészi
kellékek. Egy üres kunyhóban húzza meg magát éjjelre, de nappal figyelve járja körbe a falut, hátha bármi
gyanúsra lel. Gyakorlatilag minden gyanús a számára, de főleg a gyönyörű nők. Beszéde eleinte érthető,
de idővel zavaros lesz mert mindenféle hétköznapi dologra rámutat, hogy az gyanús teljesen érthetetlen
okból, amit viszont hosszan elmagyaráz: A fa azért nem süllyed el a tóban, mert egy boszorkány lakik
benne! (Nem hord amulettet)
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Venire Feketerend

Montaril Vioco - fogadós, fejvadász (9. tsz.) lovagtestvér
Barátságos és közvetlen fogadósnak mutatja magát, aki szívesen beszélget
bárkivel és csak ritkán kapja fel a vizet, ha valamit vagy valakit a kocsmában
összetörnek a vendégek. Nejével vezetik a fogadót, de utóbbi alig teszi ki a lábát
szobájukból. Ha a kalandozók nála szállnának meg, bizonyára megfigyelteti majd
őket, de ügyel arra, hogy neki semmi köze ne legyen az akcióhoz. Montaril olykor
elmegy a kereskedőkhöz áruért, és így tud könnyen szónokával kommunikálni.
Ilyen esetben a felesége vigyáz a pultra, aki amúgy a helyhez kötöttség miatt kissé
elhízott. Montaril tartogat pár fegyvermérget másnak álcázva, de azt és
látógömbjét illetve maszkját leszámítva nem található nála különösebben érdekes

dolog. A feljebb jutás és a túlélés érdekében szívesen lecserélné Morione lovagtestvérét, bárki is legyen
az, egy megbízhatóbbra mert igencsak tart a kolostorban élő boszorkánymesterektől és praktikáiktól.

Vio Venetorio - kereskedő, tolvaj (8. tsz), szónok
Montaril jó barátja mind az alvilágban mind azon kívül. Barátságos ember, aki
mindenkiről tud mindent, és ezt nem fél bárkivel közölni, mert egy ilyen kis faluban
nincs más hobbija csak a pletykálás. Mindenki ismeri, egy-ketten még kedvelik is,
de senki sem szereti túl sokáig a maga közelében látni mer azt bizony rossz jelnek
tekintik, hogy már megint tud valamit, amit ők nem. Kinézete csalóka mert nagy
has helyett csak jelentős mennyiségű extra ruhadarabot visel, ami hájasnak
mutatja, holott nem az.
Tolvaj lévén remekül mászik, lopakodik, zárat nyit és kémked is. Utóbbi áll
legközelebb a szívéhez, és a rend is inkább hasonló feladatokra használta fel
személyét. Zarándok csapata főként fejvadászokból tevődik össze, akik feladata

általában a piszkos munka elvégzése az ő vagy felettese parancsára.

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

12 14 16 13 12 13 15 13 13 16

SFÉ: 4 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

méreg 35 69 106 16 6 83 - 38 40

Rövid k. KÉ: 39 TÉ: 71 VÉ: 110 S: k6+3 Dobó t. KÉ: 40 TÉ: 80 VÉ: 98 S: k6+2

Beatus Venetorio - (kereskedő) céhmester, sötét bárd (9. tsz), beavatott
Tehetséges kereskedő, aki már a rendbe való csatlakozása előtt is jelentős
eredményeket ért el. Felvirágoztatta a Verionéval való kereskedelmet, ami
rendkívül fontossá tette a rend számára. Beavatását követően kezdte igazán
komolyan venni a művészeteket, hisz a rendben mindenkinek szükséges
valamiféle irányba specializálódnia. Habár remekül énekel, mágia terén inkább a
fénymágiát preferálja. Mint Venetorio, gyenge rokoni kapcsolat fűzi Vio
Venetoriohoz. Valamelyest féltékeny is rá, hisz magához képest gyengébb
képességűnek tartja, de mivel szónokból amúgy sem lehet testvér (belőle viszont
igen) megpróbál jó kapcsolatot ápolni vele. Természetesen, amennyiben
lehetősége adódik a testvér helyére lépni valószínűleg nem tétovázna sokáig.

Zarándokjai bárdok és fejvadászok.
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Raelwis Ven - halászmester, harcos (7. tsz.), beavatott
Egy meglehetősen idős harcos, aki kora ellenére meglepően jó fizikai
képességekkel rendelkezik. Lehetséges, hogy pár varázsitalnak köszönheti
fittségét. Általában a kikötőnél található, ahol szemeivel délnyugatra tekint, a
tenger felé. Egykoron kijártak még oda is halat fogni, mielőtt csatlakozott volna a
rendhez, és mostanság öreg szíve visszahívja a vad vizekre. Számára inkább már
csak kolonc a kötelesség, amit amúgy is csak családi okokból és a túlélés miatt
vállalt egykoron. Igazi túlélő típus, akit nem izgatják fel a jelen eseményei, ezért is
élt ily hosszú életet. Unokaöccse Drastus Ven lovag. Zarándokjai harcosok és
halászok. Két fia van, és ők is köztük vannak.

Monacor Vioco - (csónakkészítő) ácsmester, harcos (7.tsz), beavatott
Montaril unokatestvére, de nem sokban hasonlítanak egymásra. Monacor
visszahúzódó általában a munkájával van elfoglalva. Általában harci és hadászati
tudományát hasznosítja a rend, így inkább csak akkor tevékenykedik munkakörén
kívül amikor el kell foglalni valamit, vagy meg kell ütközni valakikkel. Ebből
kifolyólag nem is igazán érdekli a helyi rendre jellemző ármánykodás és politika.
Ha ismeretlen felkeresné nagy valószínűséggel csak annyit mondana mogorván az
illetőnek, hogy hagyja békén, és folytatná munkáját. A műhelyben maga tanít be
mindenkit, és nagy gondot fordít arra, hogy minden flottul menjen és mindenki
maradéktalanul kövesse utasításait mind ott mind a harctéren. Zarándokjai
harcosok. Van egy testvére Mossa, de nem vesznek tudomást egymásról.

Mossa Vioco - (Bralatus ház) udvarmester, fejvadász (7. tsz), beavatott
Monacor testvére, akit vele ellentétben komolyan vonz a hatalom és nem retten el
az ármánykodástól. Ebből fakad az ellentét köztük mert Monacor nem igazán
akarja segíteni őt bármi is legyen az, amit elérni kíván. Mossa is egy visszafogott
egyéniség, de ő kulturáltan az etikett szerint kommunikál, így kevésbé tűnik
bunkónak. Több nyelven beszél, és jól kiigazodik a világ dolgain és aktuális
történésein. Szívesen átvenné a lovagtestvéri címet, de ehhez több támogatóra
lenne szüksége. Udvarmesterként a Bralatus házban lakik és fegyelmezetten
vezeti az ottani fejvadász zarándokok csapatát. A falvakra vonatkozó nemesi
teendőket is ő látja el, hacsak nem kell valamihez Crestus Ves Bralatus személyes
közrejátszása, aki teljes mértékben megbízik Mossában. Utóbbi bizalmat sok év

hűséges munkával érdemelte ki. Kardok, mint általában mindenkinél nála is vannak, de amíg
inkognítóban van maximum rövidkardot hord magánál.

40



Shaburas Feketerend

Erhan Sendil - pásztor, varázsló (8. tsz.) lovagtestvér
Erhan öregapó, aki eredetileg messze földről vándorolt a faluba, de a jelen időkben
már a Sendil nevet viselve éldegél kecskefarmján. Innen figyeli a népeket
látógömbjén keresztül, melyet komoly varázslat véd. Pásztor botja nem mágikus
mert az igazi botot elzárva tartja. A külvilág és még idegenek felé is barátságos és
kedves bánásmódot preferál és sokan kedvelik a faluban. Tapasztalatokban
gazdag öregemberként szívesen osztja meg paraszti bölcseleteit másokkal. Már
évtizedek óta a farmján él, de 150 évvel korábban még a felföldön tanulta a
varázslók tiltott tanait. A godoni örökséget nagyra tartja, mégha Shadont nem is, de
ha előbbiről kérdezik őszintén fejezi ki szeretetét az ősi birodalomról.
Szabadidejében történelem könyveket olvas és sokszor látható könyvvel a kézben.

A bárót nem tartja sokra és csak kockázatot lát benne és szívesen tenné meg Nubil nagymestert a falvak
urának, de ehhez elsőnek el kéne tüntetnie a venirei testvért, bárki legyen is az.

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

11 13 13 13 13 10 16 16 16 13

SFÉ: 3 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

rövid k. 19 42 112 3 7 59 80+40 55 60

Pszí ostrom: (1 szegmens) 1 pszí pontért 2 pont fal bontható. Statikus falat egyben kell lebontani.

Szeretet/Gyűlölet

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

20 20 3 szegmens 6 kör 20 láb asztrál

A célpont erős szeretetet érez a varázsló iránt vagy gyűlöletet valaki más iránt.

Tűzlabda (Őstűz)

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

24 6 1 szegmens egyszeri 20 láb -

6 láb sugarú őstűz kitörés. Az epicentrumban 6k6 Sp-t sebez majd lábanként k6-al kevesebbet. 4
mpnként +1 erősség, +1 láb és +1k6 sebzéssel növelhető a hatás.

Menekülés (Távolbahatás + Teleport)

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

45 1 5 szegmens egyszeri 1 mérföld -

A varázsló tetszőleges egy ynevi mérföldön belüli és jól látható helyre teleportál.

Elemi erő aura

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

30 30 SFÉ 1 szegmens 2 kör 1 mérföld -

Megállítja a fizikai támadásokat.
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Eran Mendrios - (Asturion) lovag, ranagol paplovag (7. tsz) szónok
Erhan szónokja, akit sok-sok évvel korábban ismert meg amikor a fiú rövid ideig a
farmján dolgozott mielőtt elvitték volna lovagnak Erhan közbenjárására. Eran sokat
jár a lovász Arianához, ahogy Erhan is mert az öreg pásztor tőle szerzi be az
eleséget álltatainak. Itt tudnak röviden szótváltani és szükség esetén találkát
megbeszélni. Eran jóképű harcedzett lovag és habár nem a szavak embere nehéz
nem észrevenni. Szófukar, de modora ennek ellenére kifogástalan. Hitében és
hűségében kikezdhetetlen bár elsőnek Ranagolt, másodsorban Erhant és
harmadikként a nagymestert szolgálja.

Nubil an Braliess - (Asturion) nagymester, lovag (9. tsz) beavatott
Keleti tartományból érkezett, hogy az előző nagymestertől átvegye a vár és a rend
irányítását. Habár nem főnemes, mégis a báró után a legelőkelőbb címmel
rendelkezik, ami a hitelesség látszatát adja a lovagrendnek. Hivatalosan soha nem
ismerték el az Asturion rendet, de mivel látszólag nem sok vizet zavarnak senki
nem próbált ellenük fellépni. Elvégre nem többek egy helyi irreguláris haderőnél
egy veszélyes területen. Nubil ennek tudatában mindent megtesz, hogy a helyiek
és általában a tartományban mindenki jó véleménnyel legyen a lovagokról.
Kiképzése kemény és ellentmondást nem tűrő. Sok lovag ezért nem is szereti, de
sok pedig éppen ezért kedveli a nagymestert. Tekintete határozott, szavai

kemények főleg ha harcra készíti fel lovagjait. Helyettese Drastus Ven lovag, aki a pletykák szerint
valójában az ő házasságtörésből született fia.

Raelin Serio - bányamester, harcos (7. tsz) beavatott
A bányászok ura, aki olyanokon uralkodik, akiket maga alatt valóknak tart. Nem
szeretik a bányászok mert hozzáállásban közelebb van egy rabszolga hajcsárhoz
mint egy bányamesterhez. Életében nem fogott még csákányt, de a kapcsolatai
révén lehetetlenség elmozdítani pozíciójából. Az "erősek életben maradnak a
gyengék meg a bányában" szokta mondogatni. Nem nehéz rájönni, hogy titokban
milyen vallást követ, de a lebukás lehetősége annyira nem is zavarja, mert szinte
bármit szívesebben csinálna, mint amit most.

Ariana Sendil - lovászmester, fejvadász (7. tsz) beavatott
Ariana kemény munkával és kapcsolatai révén érdemelte ki a beavatotti státuszt.
Sok kérője akad, főleg a lovagok körében, de mindenkit csak karnyújtásnyira
enged a maga közelébe. Előkelőbb és hatalmasabb párra vágyik, mint amit
jelenleg a közelében megkaphat magának. Nem utolsó sorban magának is
komolyabb pozíciót szán ezért pályázik a lovagtestvéri székre. Tudja, vagy
legalábbis sejti, hogy a shaburi lovagtestvér már nagyon régóta csücsül a
pozícióján ezért egyenlőre kivár, hátha magától elpatkol. Persze ha lehetősége
nyílik utóbbit megsürgetni nem tétovázik majd. Úgy tervezi, hogy ha új
lovagtestvérre lesz szükség, akkor Nubil-t és Drastus-t egymásnak uszítja azt
ígérve, hogy aki győz annak lesz a szónoka, de természetesen csak egy mérgezett

tőrt kap majd a győztes ölelés helyett.
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Drastus Ven - (Asturion) lovag, ranagol paplovag (7. tsz) beavatott
A nagymester helyettese, de csupán névlegesen hisz a pozícióhoz
elengedhetetlen a nemesi rang, ami nincs neki. Drastus meg van győződve, hogy a
nagymester az apja, de sem rangot sem mást sem kapott tőle, amiért
meglehetősen neheztel. Egy nap majd megszerzi azt, ami neki jár, de addig is
leplezi ellenszenvét amennyire az lehetséges. Kemény katona, de tudja, hogy a
győzelemhez nem elég keménynek lenni. A siker érdekében minden eszközt be
kell vetni mert a cél szent. És a célja az, hogy minél magasabbra törjön mind a
feketerendben mind a nemesek közt. Szókimondó, megnyerő és őszinte embernek
tűnhet, de valójában ármánykodó, számító és hataloméhes legbelül.

Morione Feketerend

Sigil Mahain - vajákosasszony, boszorkány (9. tsz) lovagtestvér
Legtöbben csak "banyának" vagy a "vén banyának" hívja. Utóbbi nevet azért kapta
mert modorával és beszéd stílusával teljesen rászolgált a névre. Beszéd közben
vihog mondatok közt gonoszul vigyorog, teljesen lerí róla, hogy boszorkány.
Gyakorlatilag ebből következik, hogy senki nem tartja boszorkánynak mert
Shadon-ban egy ilyen boszorkány sincs, vagy legalábbis senki nem tudja
elképzelni, hogy lehet. Pedig Sigil valójában is boszorkány, aki fittyet hányva játsza
a sztereotipikus boszorkányt, mert egyrészről ezt remek álcának tartja, másrészről
pedig mert szórakoztató a számára. Mások is szórakoztatónak tartják, és sokan
hiszik, hogy már több évtizede ismerik holott csak pár éve érkezett a faluba.
Átvette az eredeti vajákosasszony helyét és mindenkivel elhitette, hogy ő az igazi

Sigil, még az asszony két fiával is. Ezt különböző tudatmódosító főzetek segítségével és egyéb
boszorkánypraktikák segítségével érte el, mindenesetre mára már mindenki őszintén azt hiszi, hogy ő az
igazi Sigil. A két gyereket kis és nagy lükének, hívja és ők is így mutatkoznak, be ha muszáj lenne nekik.
Eredetileg a shadoni felföldről érkezett barátjával, akit a jelenben Erastius-nak neveznek. Ő belőle lett
Sigil szónoka, ki rendszeresen járt a vajákos asszonyhoz füstölőt venni.

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

11 11 11 13 14 10 19 19 19 11

SFÉ: 0 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

rövid k. 19 19 95 1 9 61 72 40 45

Eltűnés

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

32 5 1 szegmens egyszeri önnmaga -

A boszorkány egy 10 mérföldön belül eső véletlen helyre teleportál.

Szépségvarázs

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

8 1 10 kör 1 nap önnmaga -

A boszorkány szép fiatal nővé válik. Szépsége 14+k6 lesz.
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Hasadék

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

12 1 2 szegmens 10 kör 20 láb leírás

A boszorkány nyit egy 8 láb hosszú és 6 láb mély árkot a földben. Az árok megfékezi a rohamot és aki
alatt megnyílik az gyorsaság és ügyesség próbára jogosult. Aki megdobja valamelyiket az nem esik az
árokba, ami egyébként 3k6 fp-t sebez. Mászásra +45%-ot kap aki megpróbál feljutni. A varázslat
végeztével a hasadék visszazárul.

Futótűz

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

26 5 2 szegmens 15 kör 150 láb -

A boszorkány létrehoz egy tűzlényt ami áldozata felé szalad futó tempóban (vágtató lónál lassabban).
Akin átmegy 1k6-t sebez rajta. Nem képes repülni, de minden máson át tud gázolni még vizen is.
Gyúlékony anyagokat felgyújtja. Ha eléri áldozatát felrobban és 5k6 égési sebet oszt ki áldozatának és
bárkinek aki tesközelben van. Minden éghető anyag 90% eséllyel felgyullad. 150 lábnál nem mehet
messzebb.

Fai Erastius - (Anhassi) szerzetes, boszorkánymester (7. tsz) szónok
A titokzatos Erastius, aki eredetileg Sigillel érkezett a faluba a felföldről. Állítólag
némasági fogadalmat esküdött ezért gyakorlatilag senki nem tud róla semmit.
Valójában nincs gond a beszédével, azt leszámítva, hogy a tettetett némaság
szűkszavúvá tette és még rendtársai közt sem szívesen nyitja ki a száját. Általában
csak bólogat vagy megvonja a szemöldökét, amit amúgy is sűrűn szokott. Ha
valami feladatot lát el a külvilágban akkor ujjal mutogat dolgokra, és így próbál
kommunikálni. Hogy miért lett belőle hűséges szónok, nos ő sem tudja, de ez nem
nagyon zavarja mióta megkapta a hűségbélyeget.

Fai Albantius - (Anhassi) apát, ranagol szerzetes (7. tsz), beavatott
Albantius apát az Anhassi szerzetesrend vezetője, és valamelyest különleges
egyénnek számít mert ő az egyetlen igazi szerzetes az egész renden belül. Habár
a kosfejes vallására nem jellemző a szerzetesi életmód elismerése, ő mégis a
fejébe vette a shadoni szerzetesi rend és a ranagolita vallás összeházasítását.
Ennek oka, hogy szerzetes tanoncként beleszeretett Ranagol vallásába, és egyik
énjét sem kívánta hátrahagyni. Így vált belőle a legideálisabb személy az
ál-szerzetesrend vezetésére. Természetesen szeretne több igazi Ranagol
szerzetest felnevelni, de jelenleg komoly teológiai problémákkal küzd tanait
illetően, így főleg ezekre koncentrál, és a rend könyveit bújja a könyvtárban. A
kolostort a többi ál-szerzetes szerzetes vezeti és működteti általában mert

Albantius általában képtelen másra koncentrálni. Ha valami idegen kérdőre vonná, akkor azt hazudja,
hogy az élőholtak és a kripta titkát kutatja.

Képzettségek Mf: lefegyverzés, futás, ősi nyelv ismerete, démonológia
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Pszí képességek: aranyharang, levitáció, statikus slan pajzs, testsúly változtatás, tetszhalál,
jelentéktelenség, érzékelhetetlenség, belső idő, transz, láthatatlanság észlelése, mentál szem, asztrál
szem, aura érzékelés

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

13 13 13 16 11 11 13 16 16 14

S: k5 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

h. bot. 20 72 135 3 5 97 63 34 40

Hősi lélek

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

45 10 3 szegmens 7 kör önnmaga -

A szerzetes TÉ+30 VÉ+10 KÉ+15 illetve akaratereje és egészsége k6-al nő.

Láthatatlanság evilági lények előtt

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

10 5 2 szegmens 14 kör önnmaga -

A szerzetes láthatatlanná válik mindenki előtt aki nem használ legalább 5e erősségű láthatatlan egyén
érzékelésre alkalmas varázslatot vagy diszciplinát.

Garma Marlos - szekérmester, sötét bárd (7. tsz) beavatott
A dúdoló Marlost általában a bognárok házában találja meg az ember, ahol új és
régi szekereken dolgozik többedmagával. Habár a szekerek igen jó minőségűek
mivel sok nehéz dolgot cipelnek velük, nem ritka, hogy itt ott elrepednek, vagy
eltörnek. Ebből kifolyólag sokan hozzák ide más falvakból is szekereiket, és így
alkalma nyílik kuncsaftjait kikérdezni mindenféléről. A sok kis
információnyúlványból rengeteg mindent ki tud következtetni, és több sejtése van
más falvakból származó beavatottak identitását illetően. Nem kérdezősködik sokat,
inkább hagyja hogy a látogatói elmondják amit szeretnének. Néha hümmög
valamit, és elereszt egy ártatlan kérdést ha vendége megtorpanna a meséjében.
Amíg a szekér elkészültét várja az illető, Garma megkínálja valami itallal vagy

eleséggel, hogy ott marasztalja amíg be nem fejezi a munkát. Amúgy is komoly megtiszteltetésnek számít
ha a szekérmester dolgozik az illető szekerén. Garma csendes és fondorlatos, de inkább megfontolt és
nem szomjazik akcióra nagyon.

Balto Mendrios - vadászmester, fejvadász (9. tsz) beavatott
Balto egy gorvikból elszármazott fejvadász, akinek fanatikus vallása és
felemelkedésre való törekvései még gorviknak is sok volt. Szerencséjére a
feketendben mindig van üresedés az inkvizíciónak hála. Balto azzal bizonyítja
feljebbvalóságát, hogy vadászik és mindig erősebb és hatalmasabb vadakra, mint
korábban. Ha a kalandozók kellően bizonyítják rátermettségüket, akkor nagy esély
van rá, hogy találkoznak vele egy penge társaságában. Általában az erdőben
tartózkodik, akár több napig is így nehéz csak úgy találkozni vele. Ha viszont
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valamely kalandozó egyedül járna az erdőben, akkor biztos közeli kapcsolatba kerül majd az illetővel. Aki
tudja, elkerüli.

Relwis Mahain - erdőmester, harcos (7. tsz) beavatott
Relwis dolga a favágók igazgatása és az erdő más erőforrásainak felügyelete. Már
valamelyest lemondott a feljebbjutásról szőtt álmairól. Tudja, hogy a helyi
varázshasználók közt gyakorlatilag labdába sem rúg, de mégis szükség van rá,
azokban a dolgokban, amire a mágia nem nyújt gyógyírt. A zarándok harcosoknak
szükségük van valakire, akire felnézhetnek, egyfajta kráni légiósra aki felettük áll
és kordában tartja őket. Ebből kifolyólag az ő nyelve az erőszak és módszere
pedig a fenyítés. Ha valaki lusta, kap egy pofont, ha helytelent állít, kap egy pofont,
és ha az erdőmesternek csak épp rosz kedve van, akkor pedig mindenki kap egy
pofont.

Feketerendi Általános Harcértékek
A rend tagjai általában valamiféle csuhát és maszkot hordanak, hacsak nem inkognitóban vannak.

Tapasztalati szintek:
● Minden Zarándok 5. szintű, kaszttól függetlenül.
● Beavatottak általában 7. szintűek
● Lovagtestvérek általában 9. szintűek

Szükség esetén lehet erősíteni, vagy gyengíteni a karaktereken.

Speciális Karakterek: Erhan Sendil 8 .tsz. varázsló, Vio Venetorio 8. tsz tolvaj,
Fai Albantius 7.tsz szerzetes, Sigil Mahain 9.tsz boszorkány.

Mágikus fegyverek és vértek
Minden lovagtestvér fegyverzete és vértje mágikus, ha ez lehetséges (ha hord vértet és használ fegyvert).

Mérgek
Setétek Pokla: 6. szintű (-2 egészség próba) idegrendszerre ható fegyver méreg. Minden beavatott
fegyvere (dobótőrök és nyilak is) mérgezett leszámítva a buzogányokat, botokat és lovagkardokat.

Erős hatás: Bódulat

Gyo. Ügy. Ake. Aszt. Int. Érz. KÉ TÉ VÉ CÉ varázs

1/2 3/4 -10 -5 -5 -8 -30 -50 -50 -30 nem

Gyenge hatás: Émelygés

Erő All. Gyo. Ügy. Érz. KÉ TÉ VÉ CÉ varázs

3/4 -2 3/4 1/4 -5 -10 -20 -15 -10 igen
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Pap
A helyi Ranagol papok szent szimbóluma a mellkasukra van tetoválva. Harcban fekete csuhát és maszkot
hordanak. Általában a háttérből próbálnak segíteni hittársaiknak. Fegyvert csak végső esetben idéznek
maguknak.

Képzettségek Af: etikett, kínzás, történelemismeret, legendaismeret, herbalizmus
Képzettségek Mf:  méregkeverés, álcázás/álruha, kínzás elviselése
Szférák: halál, lélek, természet

Fegyver: Tisztító korbács (1 Tám/kör) 1k10 SP

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

14 12 12 14 15 17 17 15 17 15

SFÉ: 0 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

5. tsz 7 37 109 1 7 59 45 27 30

7. tsz 7 43 119 1 7 77 63 35 35

9. tsz 7 49 129 1 7 95 81 43 45

Tisztító Korbács (PPL2, 92.oldal)

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

22 45 1 kör 3 kör (+) - -

Létrehoz egy mágikus fegyvert a pap kezében. Hatóideje 8mp/kör-ért növelhető. Ha nem támad a pap
önmagát sebzi. Páncél SFÉ nem véd ellene.

Szétzúzás

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

15 25 1 szegmens végleges 25 láb -

Elpusztít egy maximum 35kg tömegű nem mágikus tárgyat.

Hősi lélek

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

45 40 3 szegmens 1 kör / szint érintés asztrális

Azonos vallású célpont utolsó ÉP-ig harcol és kap TÉ 30, VÉ 10 és KÉ 15, Aka +k6 és Eg +k6

Szent tűz

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

36 6 1 szegmens Azonnali 12 láb -

6k6+8 mana/k6 elemi tűz sebzés, +k6/kör sima tűz sebzés amíg el nem oltják (1k6 kör ig tart eloltani).
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Boszorkánymester
A boszorkánymesterek sötét barna csuhát hordanak.

Képzettségek Af: kínzás elviselése, térképészet, démonológia, herbalizmus
Képzettségek Mf: kínzás, etikett, legendaismeret, emberismeret, élettan, méregkeverés, alkímia

Fegyver: Rövidkard (1 Tám/kör) 1k6 SP

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

12 15 17 12 14 11 14 14 17 14

SFÉ: 1 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

5. tsz 27 53 107 11 6 43 35 24 30

7. tsz 31 59 113 11 6 57 49 32 35

9. tsz 35 65 119 11 6 71 63 40 50

Bebörtönzés (Villámmágia)

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

45 15 6 kör óra/szint 10 láb -

Célpont élőlényt villámok veszik körül, aki ha megpróbál áthatolni azokon 7k10 Sp-t sebződik (körönként)
és Egészségpróbára kötelezett. Ha elvéti k6 körre teljesen megbénul.

Izzó idegek

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

9 - 5 szegmens azonnali 20 láb -

Ha elvéti egészség próbáját a célpont k6+4 körig a földön vonaglik (pszít használhat csak) . 4. szintű
betegségnek minősül. Szintje 6 manapontonként 1-gyel növelhető.

Tűzvihar

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

25 2 3 szegmens 3 kör 10 láb -

2 láb sugarú körben tűzesőt idéz, ami 2k6 sp-t sebez körönként és felgyújtja az éghető tárgyakat. Utóbbi
a varázslatot követően 1k6 Sp-t sebez míg el nem oltják (1 kör). A boszorkánymesterre nem hat a
varázslat.
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Sötét Bárd
Általában sötét szürke csuhát hordanak. A ruha alatt sodronyinget viselnek. Hangszerük a csontsíp.
Képzettségek Af: kínzás elviselése, belharc, kötelékből szabadulás,
Képzettségek Mf: vakharc,
Képzettségek %: mászás 40%, ugrás 40%, rejtőzködés 40%, lopózás 40%, zárnyitás 40%

Fegyver: Rövidkard (2 Tám/kör) és Hosszúíj (2 Tám/kör) utóbbi preferált

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

14 14 14 13 13 16 15 13 14 14

SFÉ: 2 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

5. tsz 21 45 96 30 8 57 15 23 30

Rövidk. KÉ: 30 TÉ: 57 VÉ: 110 S: k6+1 H. Íj KÉ: 30 CÉ: 46 VÉ: 96 S: k6+1

SFÉ: 3 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

7. tsz 22 50 101 37 8 75 21 31 35

Rövidk. KÉ: 31 TÉ: 62 VÉ: 115 S: k6+2 H. Íj KÉ: 31 CÉ: 53 VÉ: 101 S: k6+2

SFÉ: 4 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

9. tsz 23 55 106 44 8 93 27 39 45

Rövidk. KÉ: 32 TÉ: 67 VÉ: 120 S: k6+3 H. Íj KÉ: 32 CÉ: 60 VÉ: 106 S: k6+3

Csend

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

10 8 1 kör 1 kör/szint 8 láb sugarú k. -

Varázslat idejére minden hang elnémul a körben. Hangkomponenst igénylő varázslatok nem lehetséges.

Vakság okozás

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

8 1 1 szegmens 3 kör 10 láb -

A varázslat idejére a célpont megvakul. 4 manáért maximum 3 körrel növelhető az időtartam.

Távolságtorzítás

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

9 2 1 kör 15 perc leírásban -

Illúzió, mely bármilyen távolságot felnagyít, vagy lekicsinyít legfeljebb 1:50 arányban. Max. táv 10 mérföld.

Ködalak

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

4 2 1 szegmens 3 kör/szint - -

A bárd ellen minden közelharci fegyver -15 TÉ, távolsági és dobó fegyver -30 CÉ/VÉ.
49



Paplovag
Feketére festett teljesvértben jelennek meg, ha van idejük álcázni vértjük. Szent szimbólumukat a
páncéljuk belsejébe vésve hordják.

Képzettségek Af: földharc, vakharc, kötelékből szabadulás, birkózás
Képzettségek Mf: belharc, nehézvért viselet, fegyvertörés
Szférák: lélek, halál, természet

Fegyver: lovagkard (1 Tám/kör) 2k6+2

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

14 11 11 14 16 14 13 14 16 14

SFÉ: 5 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

5. tsz 14 76 109 2k6+2 14 70 45 24 30

SFÉ: 6 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

7. tsz 14 88 115 2k6+3 14 92 63 32 35

SFÉ: 7 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

9. tsz 14 100 121 2k6+6 14 114 81 40 45

Láthatatlanság evilági lények előtt

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

10 5 2 szegmens 2 kör/szint 1 személy -

A paplovag láthatatlanná válik. Minden 2 további Mp-ért eggyel növekszik az erőssége.

Villámcsapás

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

16 2 2 szegmens azonnali 25 láb -

A paplovag rámutat ellenfelére, akit az égből megcsap egy villám. Sebzése 2k6 Sp, és 6 mana
pontonként k6-al nő. Ha a célponton fémsisak található 3-Sp vel nő a sebzése, ha bőr 2 Sp-vel csökken.

Véráldozat

Mana Erősség V. ideje Időtartam Hatótáv M. ellenállás

24 27 3 szegmens 2 perc/szint 3 láb -

A célpont személynek a varázslat időtartama alatt elszenvedett sebzése gyógyíthatatlanná válik, illetve
mágikus gyógyítással csak az összes mennyiség negyede gyógyítható. A hatás végleges, de átokűzés és
mérgezés gyógyítása varázslatok kombinációjával megszüntethető.
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Lovag
Feketére festett teljes vértben jelennek meg, ha van idejük álcázni vértjük.

Képzettségek Af: kötelékből szabadulás, birkózás
Képzettségek Mf: belharc, nehézvért viselet, fegyvertörés, lefegyverzés, földharc, vakharc,

Fegyver: lovagkard (1Tám/kör < 6. Tsz. < 2 Tám/kör) 2k6+4

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

16 11 11 14 16 13 13 14 11 13

SFÉ: 5 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

5. tsz 14 83 119 2k6+4 13 69 - 24 30

SFÉ: 6 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

7. tsz 14 97 129 2k6+5 13 91 - 32 35

SFÉ: 7 KÉ TÉ VÉ S ÉP FP MP PP ME

9. tsz 14 111 139 2k6+7 13 113 - 40 45

Fejvadász
Fegyver: Rövidkard (2 Tám/kör) és Dobótőr (2 Tám/kör) illetve 9. tsz-en fejvadászkard (2 Tám/kör)

Képzettségek Af: kínzás elviselés,
Képzettségek Mf: fegyverdobás, hátbaszúrás, vakharc, csapdaállítás, kötelékből szabadulás, belharc
Képzettségek %: rejtőzködés 70%, lopózás 70%, csapdafelfedezés 70%
Pszí: tetszhalál, (6.tsz) zavarás, testsúly változtatás, (7.tsz.) érzékelhetetlenség, (9. tsz.) jelentéktelenség

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

13 16 14 16 16 10 12 14 13 16

SFÉ: 2 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

5. tsz 24 66 105 4 12 72 - 19 30

Rövidk. KÉ: 33 TÉ: 78 VÉ: 119 S: k6+3 Dobó T. KÉ: 34 TÉ: 77 VÉ: 107 S: k6+2

SFÉ: 3 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

7. tsz 29 76 113 4 12 94 - 26 35

Rövidk. KÉ: 38 TÉ: 88 VÉ: 127 S: k6+4 Dobó T. KÉ: 39 TÉ: 87 VÉ: 115 S: k6+3

SFÉ: 4 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

9. tsz 34 86 121 4 12 116 - 34 45

F. Kard KÉ: 42 TÉ: 102 VÉ: 137 S: k6+6 Dobó T. KÉ: 44 TÉ: 97 VÉ: 123 S: k6+4
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Harcos (Gyalogos vagy Íjász/Vadász)
A gyalogosok sötétkék csuhát az íjászok sötétzöld csuhát hordanak. A csuha alatt sodronyinget, kar és
lábszárvédőket viselnek. Pót fegyverük a rövidkard (1k6 Sp, 2 Tám/kör).

Képzettségek Af: csomózás, kínzás elviselése, kötelékből szabadulás
Képzettségek Mf: vakharc, földharc, belharc
Képzettségek %: esés 20%, ugrás 20%, mászás 40%

Gyalogos Fegyver: Tüskés Buzogány (2 Tám/kör), Íjász Fegyver: Hosszú Íj (2 Tám/kör)

Erő Gyors. Ügy. Áll. Eg. Szép. Int. Aka. Aszt. Érz.

16 13 13 14 16 11 11 13 11 13

SFÉ: 3 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

5. tsz 20 57 106 3 13 63 - - 25

Tüskés KÉ: 27 TÉ: 69 VÉ: 119 S: k6+4 H. Íj KÉ: 19 CÉ: 39 VÉ: 96 S: k6+1

SFÉ: 4 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

7. tsz 22 67 116 3 13 83 - - 30

Tüskés KÉ: 29 TÉ: 79 VÉ: 129 S: k6+5 H. Íj KÉ: 24 CÉ: 44 VÉ: 102 S: k6+2

SFÉ: 5 KÉ TÉ VÉ CÉ ÉP FP MP PP ME

9. tsz 24 77 126 3 13 103 - 10 45

Tüskés KÉ: 31 TÉ: 89 VÉ: 139 S: k6+6 H. Íj KÉ: 24 CÉ: 54 VÉ: 108 S: k6+3

Kasztok és Karakterek

Kaszt 7.tsz 9.tsz

Boszorkánymester Fai Erastius

Harcos gyalogos Relwis Mahain, Raelin Serio

Harcos Íjász Monacor Vioco, Raelwis Ven

Bárd Garma Marlos Beatus Venetorio

Fejvadász Mossa Vioco, Ariana Sendil Montaril Vioco, Balto Mendrios

Paplovag Eran Mendrios, Drastus Ven

Lovag Nubil an Brailess
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Bestiák

Árny (Arich, Best.: 77)

Előfordulás: ritka Életerő-pontok: 30

Megjelenők száma: 1 Fájdalomtűrés-pontok: -

Termet: E Asztrál ME: immunis

Sebesség: 160 (L) Mentál ME: immunis

Támadó érték: 50 Méregellenállás: immunis

védő érték: 90 Pszi: -

Kezdeményező é.: 20 Intelligencia: alacsony

Célzó érték: - Max. Mp: -

Sebzés: 1k10 Jellem: Káosz, Halál

Támadás/kör: 1 Necrografiai oszt.: V. lidérc

Az árnyak boszorkánymágia áldozatául esett embe rek meg keseredett kísértetei. Lelkük teljesen
elkorcsosult, mentáltestük gyakorlatilag eltűnt, asztráljukból is csak né hány negatív érzelem maradt meg
- gyűlölet és undor. Léte zésük egyetlen célja az élők kínzása és elpusztítása lett, en nek érdekében
mindent el is követnek.
Megjelenésre nem nagyon lehet őket megkülönböz tetni egy megnyomorodott ember árnyékától - az első
meg lepetést akkor okozzák, mikor a többi árnyéktól függetlenül megmozdulnak, majd lelépnek a falról.
Mivel testük légies anyagokból épül fel, csak mági kus fegy verek okoznak rajtuk sebet, a közönséges
fegyverek átsiklanak rajtuk. Félhomályban gyakorlatilag láthatatlanok, ilyenkor ellenfeleik a megfelelő
levonásokkal harcolhatnak velük.
Úgy támadnak, hogy anyagtalan kezükkel megpró bálnak átnyúlni áldozataik testén, akik, ha az árny célt
ér, dermesztő, jeges hideget és metsző fájdalmat éreznek. Ha az árny támadása különlegesen sikeres
(túlütés), kezével sike rült áldozata szívét megmarkolnia, aki ennek következtében Ép-t is veszít.
Támadásaiknak a borzongató kínon kívül egyéb hatásuk is van: akit eltalálnak, fokozatosan
megder med, minden találatnál eggyel csökken a Gyorsasága, míg a nullát el nem éri. Ekkor az áldozat
teljesen megbénul - va gyis alulmarad.
Az árnyakat igen érzékenyen érinti az erős fény: ha módjuk van rá, kerülik. Rejtekhelyükről alkonyat előtt
so sem merészkednek elő. Ha ennek ellenére mégis alkonyinál erősebb fény éri őket, az minden körben
1k6 Ép-t sebez raj tuk. A sötétség viszont éppen az ellenkező hatást gyakorolja. Ha egy árny veszített az
Ép-iből, de nem pusztult el teljesen, egy napot teljes sötétben töltve visszanyerheti azokat.
Ha valaki legyőz egy árnyat, az semmivé foszlik, a belézárt lélek pedig visszakerül a lélekvándorlás
folyamába.
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Kóbor lélek (Hekator, Best.: 85)

Előfordulás: ritka Életerő-pontok: test

Megjelenők száma: 1 Fájdalomtűrés-pontok: -

Termet: E Asztrál ME: immunis

Sebesség: 20 (L) Mentál ME: immunis

Támadó érték: 20 Méregellenállás: immunis

Védő érték: 50 Pszi: -

Kezdeményező é: 10 Intelligencia: magas

Célzó érték: - Max. Mp: -

Sebzés: fegyver Jellem: Káosz, Halál

Támadás/kör: 1 Necrografiai osztály: III.

A kóborló lélek olyan rég meghalt ember nyugalmat nem talált lelke, aki evilágon valami számára
fontosat már nem fejezhetett be, mert a halál előbb eljött érte. Nem nyu godhat békében, amíg célját -
melyet már-már őrülten haj szol - el nem éri, és ennek érdekében bármilyen eszközt Fel használ.
Alapjában véve nem látható, hiszen teste nincs, de néhány Pszi diszciplínával észlelhető (Asztrál szem,
Aura érzékelés). Az efféle lelkek leggyakrabban már életükben őrültek voltak, de ha nem, a halál utáni
bolyongástól min denképpen megőrülnek, Asztráljuk eltorzul, egyetlen vá gyuk céljuk elérése lesz.
Mentáljuk elcsökevényesedik.
A kóbor lélek test nélkül kizárólag Pszit használhat, ha életében képes volt rá. Anyagi vagy mágikus
támadásra nem képes, ám ezek őrá sincsenek hatással. Van azonban egy különleges képessége:
beleköltözhet élő emberek tes tébe, azt használva az anyagi világon. Ha meg is száll vala kit, irányítani
csak akkor tudja, ha Akaratereje nagyobb, mint az áldozaté. (Akaratereje 14+ 1 k6) A testet bármikor
elhagyhatja, ha már nem veszi hasznát. Természetesen a testen okozott sebek a kóbor lélekre
semmilyen hatással nincsenek. Az illető szellemi képességeinek (úgy mint Pszi, Mágiahasználat,
Képzettségek) nem kerül birtokába.
A leghatékonyabb mód a legyőzésére, ha egy Lélek csapda varázsjellel valaki bebörtönzi a kóbor lelket.
Ez eset ben, ha a közelben van, azonnal elhagyja az éppen megszállt embert.
Az elérendő cél sok minden lehet, ami csak egy őrült elmében felmerülhet. Lehet, hogy életében az
aranycsinálás titkát kereste és nem nyugodhat, amíg meg nem találta; talán kedvese gyilkosán akar
bosszút állni, vagy más efféle. Ter mészetesen amint elérte célját, megszűnik élőholt lenni, és visszatér a
reinkarnáció rendes körforgásába.
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Halottzabáló (Gahul, Best.: 83)

Előfordulás: ritka Fájdalomtűrés-pontok: -

Megjelenők száma: 1 Asztrál ME: immunis

Termet: E Mentál ME: immunis

Sebesség: 60 (SZ) Méregellenállás: immunis

Támadó érték: 40 Pszi: -

Védő érték: 80 Intelligencia: átlagos

Kezdeményező é.: 15 Max. Mp: -

Célzó érték: - Jellem: Káosz, Halál

Sebzés: 1k6+2 Fájdalomtűrés-pontok: -

Támadás/kör: 1 Necrografiai osztály: IV. vérivó élőhalott

A gahul - vagy halottzabáló - nem tartozik a szó sze rinti vérivók családjába, bár a Necrogra, fia
idesorolja. Nem csak áldozatai vérét szívja, de egész testüket felzabálja, ki véve persze a csontokat.
Ugyanúgy, mint a többi hasonló, a gahul sem táplálékként eszi az emberhúst, hanem az Élet utáni
beteges vágyait éli ki ezáltal. Tehát ha egy gahul nem jut holttesthez, akkor sem hal éhen, csak
borzalmasan szen ved. Dögöket nem eszik, csak élőlényt, akiben érzi az élet principiumát.
A nagy veszélyt a halottzabálókkal kapcsolatban az jelenti, hogy fertőznek, mint valami ragály. Ha egy
embert gahul pusztított el, de nem falta föl teljesen, mielőtt meghalt volna, néhány napon belül - ahogy
oszlásnak indul - maga is halottzabálóvá válik, olthatatlan vágyat érez az emberhús iránt.
A másik lényeges eltérés a valódi vérivóktól az, hogy testét természetes anyagok építik fel.
A gahul folyamatosan rothad és gyomorkavaró, dög letes bűzt bocsát ki magából. Bárki, aki öt méternél
köze lebb kerül hozzá, megérzi ezt a szagot, és sikeres Méregel lenállást kell dobnia, különben
elhatalmasodik rajta a ros szullét és levonásokkal harcol: Ereje, Ügyessége, Gyor sasága a felére
csökken, Állóképessége fi gyel, Akarat ereje 2-vel csökken, KÉ -15, TÉ -10, VÉ -15, CÉ -10 levo nások
sújtják, ezen kívül képtelen varázslásra koncentrálni. Ha dobása sikeres, csak émelyegni kezd: Ereje,
Ügyessége és Gyorsasága a háromnegyedére csökken, Állóképessége 2-vel esik; TÉ -5, VÉ -5, KÉ -5,
CÉ -5 levonások mellett.

Seidal (Vámpírfa, Best.: 92)

Előfordulás: n. ritka Életerő-pontok: 100 A vámpírfa mint a neve is mutatja, a vérszívók
közé tartozik. A fa göcsörtös, megfeketedett. Ha
egy gyökér sikeres támadást hajt végre, akkor
rátekeredik az áldozata lábára. Körönként 1
méternyit húzza maga felé, miközben az ágak
tovább támadnak. Csak úgy szabadulhat valaki,
ha levágja a gyökeret magáról, vagyis 10Ép-t kell
lesebeznie a fáról. Az áldozatot a harc fekve
módosítói terhelik. Ha az áldozat 1 láb közelre
húzza a fa, akkor megrázza magát, hogy leveleket
(max 6) hullajtson az illetőre (célzó dobás). A
levelek 1k10/2 Fp-t sebeznek és annyi körig nem
sebeznek amennyi az áldozat SFÉ-je. A így
sebzett Fp-ket a fa megkapja Ép-ként. A Seidal
törzsén (SFÉ 5) csak vágófegyverrel lehetséges
kárt tenni, és mágikus fegyver duplán sebzi. Ha
áldozata meghal abból Izar válik.

Megjelenők száma: 1 Fájdalomtűrés-pontok: -

Termet: K-Ó (100 év) Asztrál ME: immunis

Sebesség: 0 Mentál ME: immunis

Támadó érték: 60 Méregellenállás: immunis

védő érték: 65 Pszi: -

Kezdeményező é.: 15 Intelligencia: Magas

Célzó érték: 35 Max. Mp: -

Sebzés: 1k6+speciális Jellem: Káosz, Halál

Támadás/kör: 1+spec Necrografiai oszt.: IV.
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Hangulatkeltők

Első hangulatkeltő - Whooni tollából
Kedvelte a hollókat.
Okos szemükben mindig látta az elhivatottságot. Egyéniséget.
Akaratot.
Igába hajtható akaratot. Az Egyetlen nevében.
Nem volt ez másként most sem.

A toronyban állva, távolba révedve simogatta a kezében tartott öreg madár selymes tollait.
Az őszi nap éppen hogy átverekedte magát a felhőkön, de ereje már nem maradt, hogy felmelegítse
vörös és mélykék színekben pompázó palástját.
A többi madár a háta mögötti kalitkákban elcsendesedett az égtelen károgás után, amivel szigorú
gazdájukat belépésekor ünnepelték.

Alant a mindennapok sokasága zajlott.
Kereskedők érkeztek, csengett az üllő, szólt a harang, zsibongott a piac. A faioszok imára terelték a
hívőket.
A háború zaja nem ért el idáig. Nem is foghatja fel a pórnép, milyen nehéz döntés előtt áll. Ismét, mint
már annyiszor hosszú élete alatt.

Ahogy viszont a keze a madár tollain siklott, a fejében belül ropogtak a kopják, hörögtek a sebesültek,
hatalmas, fekete páncélos alak térdig gázolt a mészárszék mocskában, vér és mágia fröccsent az
ostromlott vár falán.
Megállíthatatlanul hömpölygött egészen a Szentszék kapujáig. És még azon is tovább.

Fanyar fél-mosollyal az ajkán olvasta a Pater Maximus üzenetét.

Majd pennát vett a kezébe és nekilátott megírni az üzeneteket, melyet madarai célba juttatnak, mint
mindig, a megfelelő kézbe.

Hat nap. Nem sok, de elég lehet.
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Második Hangulatkeltő - Cz tollából

Aliaster Sacracusa
A szépség és a boszorkányvadász

Történik Dél-Yneven

Első felvonás
ÁLDOZAT

VADÁSZ Nem kardom, melyet edzettem, lovag uram, de biza,
Egyikőtöknek sincs hozzám elég karizma!
Nyelvem élesebb bármelyőtök fegyverénél
És bár a fém kivágja e puha szerveket
Lássátok, hogy e tőr a nyelvem hegyénél
Hogy hajlik meg... uram, szegítsz, szétvágtam a nyelvemet!

***

Aliaster visszarogyott a padra, lehullott róla apja álarca, rendtársai még mindig kacagtak.
Döndült a lovagszállás ajtaja, Aliaster a többiekkel együtt rezzent össze.

− Csendet a kennelben, kutyák! Alig várom, hogy holnap is halljam kacajotokat,
amikor kardom pengéje a gyakorlóvérteteken csattan! – A lovag újfent az ajtóra sózott; mire
a döndülés visszhangja elült a szobában, minden ifjú az ágyában hevert.
A kihúnyt gyertyák füstje kesernyéssé tette a levegőt, Aliaster gondterhelt sóhajjal
lélegzett belőle.

− Nekem ez nem fog menni – súgta a sötétnek.
Megmoccant az éj, fegyvertársa a hangokból ítélve feléje fordult a szomszéd ágyon.

− Nem adhatod fel, Aliaster! Sacracusa vér folyik az ereidben, kiválóan bánsz a
karddal, szótértesz a legvadabb paripával is, és...

− Hiába, ha nem ez az életem! Az én szenvedélyem az írás és a szavak! Mindig is
jobban szerettem anyám meséit hallgatni apám vadásztörténeteinél, egyszerűen... nem megy...
nem akarok...

− Apád kitagad, ha nem viszed tovább a hírnevét, ezt te is tudod!
− Tudom, de...
− Aludj! Álmodban az lehetsz, aki akarsz. Lehetsz neves dalnok, vagy

boszorkányvadász! Ébren pedig tedd, ami a kötelességed!
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***

VÁRÚR Kútba hát haragoddal, Con, látod, e vadász veszélytelen
Boszorkányosan csak egy dologhoz ért,
Gúnyt űzni magából szenvtelen.
De engedd meg, hogy vendégemként nevedet én védjem meg
Cselédek, az ég szerelmére, ennek a szerencsétlennek egy felcsert kérjetek!
Aztán el vele, celláim lefagyasztják a nyelvet
Lássuk meg, odalent is megleled-e boszorkányos kedved

VADÁSZ Kedveszed

VÁRÚR Hogy mondá az úr, akarom mondani, udvari bolond?

VADÁSZ A szó, amit kereszel, boszorkányosz kedveszed

***

Aliaster közelebb húzta magához a lányt, odébb lökte magukról a takarót, semmi nem állhatta
útját, hogy az orgonaillatú fürtökbe fúrhassa arcát.

− Még Eerion fűvészkertjeinek mámorító illata sem képes vetekedni a tiéddel – súgta
oda.
Esther megpróbált a fiú felé fordulni, de amaz erősen szorította magához.

− Engedj, te megátalkodott lókötő!
− Kikérem magamnak! Hisz magad is láthatod, nap, mint nap, mily’ jeles színészi

tehetséggel kápráztatom el a vendégeket!
Ahogy ezt kimondta, egy pillanatra újra visszaférkőztek a szoba falai közé a kinti

zajok. Hangos beszéd kakofóniája, incselkedő örömlányok kacaja, pénz csörgése, kupák
koccanása, kéjes örömök zenéje a szomszéd szobákból.

Esther kiszabadult a szorításból, a fiúhoz fordult. Aliaster a sötét szemekbe nézett,
végigsimított ujjával Esther arcélén, keze az ajkán állapodott meg. Egy ideig elidőzött ott,
míg végül kisimított egy rakoncátlan tincset a lány arcából.

−Valóban kiváló színész vagy, jóuram – Esther haloványan bólintott, szeméből
kiveszett egy pillanatra a vidámság.

− Mi a baj, kedvesem?
− Semmi...
− Csak?
− Aliaster, én nem értek máshoz. Mióta az eszemet tudom, a testemből kell élnem. Erre

nevelt az anyám, erre nevelt Lorre!
− De, kedvesem...
Esther felült, a takarót keblei elé fogta.
−Figyelj rám, kérlek. Talán, ha lovag lennél, mármint nem csak neved útján, hanem

apád kedve szerint, talán akkor, de még akkor sem biztos, hogy lenne elég vagyonod
kivásárolni Tordantól. Szeretlek, de az álmaink a közös színházról, és...

Aliaster a lány ajkára tette mutatóujját.
− Te figyelj most rám, kérlek.
A fiú felállt az ágyból, a füstölőkkel teli szekrényhez sétált, félrehúzta a tégelyeket, és a

löszfalba vájt rejtekéből előhúzott egy erszényt. Megoldotta rajta a madzagot, tartalmát, vagy
tucatnyi aranyat és ezüstöt a lánynak mutatta. Esther lélegzete elakadt, karja a takaróval
együtt hullott ölébe, felfedve kebleit.
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− Megegyeztem Tordannal – mondta Aliaster. – Egy év hozománya és utánpótlás,
helyetted. Meglepő, hogy emberek mennyire vágynak a nevetésre. Sóvárgásuk aranyban
mérhető. Ami pedig az utánpótlást illeti, az Éjkirály című művem legnagyobb rajongója azt
hiszi, róla formáltam Athros karakterét. Tizenkét neje van szerte Yneven, mind a testéből él.
A darab hatására jobb életet akar nekik, és meggyőztem, hogy Tordannál gondosabb gazdája
egy örömlánynak sincs e vidéken. – Aliaster visszaült az ágy szélére, az erszényt a takaróra
ejtette. Ahogy visszahúzta kedvese elé a szövetet, tartalma szétgurult a redők között. Esther
hitetelenkedve nyúlt utána.

− Szóval, itthagyod velem Lorret? – kérdezte a fiú.

***

VADÁSZ A gyertya, jaj, sajnálom! De nocsak!
Nézd, eme míves csipke hogy lángrakap!

BOSZORKÁNY Meghibbantál, jóuram?! Menten felgyújtod a hajamat!

VADÁSZ Mutasd magad boszorkány, ki szívemet oly marón gyötri!
Bár bevallom, nem értem, a lángok a ruhádat miért kezdik ki
Nincs boszorkány, akin a máglya kifog
Csak ártatlan asszony, ki a nagy hő miatt nyafog!

BOSZORKÁNY (El)

VADÁSZ Ez, ez a füst, a boszorkány immár nem csak szívemnek rabja
Ez a füst, teremtőm, a szememet szétmarja!
Hová lettél, szépséges banya?!
Nem látlak, segíts! Nem bírom nélküled, szívemet hozd haza!

***

− Esther! – Aliaster úgy érezte, képtelen átüvölteni Venire főterének forgatagán. –
Esther!

Senki sem figyelt rá. Ahogy a darabnak vége lett, és a színpad elemeire bomlott, úgy
hullott szét Aliaster reménye is, hogy valaha újra látja feleségét. Két negyeden dübörgött
végig, miután nem találta őt. A helyiek nem láttak, nem hallottak semmit. Esther az egyik
pillanatban még azt mondta, elmegy, átöltözik, a másikban pedig már csak levetett jelmeze
árulkodott arról, hogy valóban a sátorban járt.

Aliaster saját gondolataitól fuldokolva torpant meg a halpiacnál, az egyik sikátor
falának támaszkodott. A dögök bűze sem volt oly’ terhes számára, mint a tudat, hogy
felesége elhagyta, netán még rosszabb, elrabolták! Egy pillanatig hitte, hogy a nő talán csak
nem szólt, a piacra ment, hisz azt beszélték, így tesznek, amint a darabbal végeznek. Talán
csak meg akarta lepni őt onnan valamivel. Vagy talán a csónakban felejtett valamit, amivel
érkeztek, azért sietett el. Mégsem látta senki.

− Aliaster Sacracusa?
Aliaster hátra fordult. Halszagú koldus állt vele szemben, fekete köpenyére száradt
halpikkelyek tapadtak. Sötét tekintetét megtörték az utcán töltött évek, de mégis sugárzott
belőle valami földöntúli magabiztosság.

− Mit akarsz tőlem?
A koldus előrébb lépett, falába halkan koppant a macskakövön.

− Tudom, hová vitték a feleséged.
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***

VARJAK Darton nevére, nézzétek, a lába hogy reszket!
Ijedtében elejti tőrét!
Választotta volna ő is az asszony helyett a lőrét!
Vadász uram, nem arra az előre!

VADÁSZ Kussoljatok, nyavalyások, feláll tőletek az ember szőre!

VARJAK Úgy látom, neked nem csak az áll
Különben mit keresnél itt, hol az úr a halál?
Mi másért teszi az ember életét kockára
Ha nem azért, hogy bebújjon abba a boszorkányos szoknyába

VADÁSZ Alá, nem pedig bele
Egyen meg titeket a fészkes fene!
Inkább segítenétek károgás helyett
Boszorkányos kedvesem mely kriptában lehet?

***

Aliaster szitkozódva emelte ki a parázsba ejtett nyestet, a sülthúsra vastag kérget vont a
hamu. Ahogy hozzányúlt, hogy lesöpörje, megégette kezét. Dühösen hajította vacsoráját a
bokrok közé.

Csillagtalan éj volt, a holdfény csak megfesteni tudta a fellegeket, átfurakodni rajtuk
nem. Alaister reszkető tenyereire pillantott. Hány és hány darabot vetett papírra ezekkel a
kezekkel. Ám ennyi év távlatából is visszatért kísérteni apja emléke.

Magához vette erszényét, előhúzta belőle a tőrt. Kelléktőr volt csupán a
színdarabokhoz, de a koldus minden maradék pénzét elkérte az információért, egyéb javaiért
pedig egy kovács sem állt vele szóba. Bezzeg, ha lovag lett volna, ahogy azt elvárták tőle...

Aliaster a távolba pillantott.
A szűrt fényben úgy meredeztek a temető rácsai, mint a fogak, melyek friss húsba

marnának. Bagolyhuhogás hallatszott, a kerítésen túl fekete árnyak moccantak. A férfi érezte,
ahogy jeges veríték csorog végig hátán. Komédisának született, nem értette, miért sodorta az
élet a drámába, melynek díszletétől csontjáig hatolt a félelem.

Nem tudta, kikkel áll szemben, azt sem tudta, miért történt mindez. Ám azt tudta,
hogy Esther bajban van. Indulnia kell. Menni, míg nem késő.

Felállt, nem vesződött a parázzsal. A tőrt markolva remélt magabiztosságot
kölcsönözni magának. Egy pillanatra eszébe ötlött A szépség és a boszorkányvadász egyik
jelenete. Felpillantott. Azt kívánta, bárcsak őt is segítenék a varjak. Az éjszaka azonban
elhallgatott.

Aliaster elindult a temető felé, és csak remélni merte, hogy a kripta, amiben feleségét
őrizték nem az utolsó felvonás lesz élete színdarabjában.
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