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VIII. Szárnyatlan Pegazus 
Szerepjáték verseny 

 
 
 
 

Homokszem a gépezetben 
 
 
 
 
 
 

 
Előzmények 
 
„A Quiron - tenger déli partján fekvő számtalan, kisebb - nagyobb kérészéletű városállam közül 
politikai - gazdasági stabilitásával kiemelkedő öt város szövetsége. Szövetségről persze csak 
meglehetős jóakarattal beszélhetünk, hiszen Yankar, a legősibb, legnagyobb város egyfajta sajátos 
Concordiát kényszerített szomszédaira.  
A pentagramma formán elhelyezkedő öt várost nemcsak területen szokatlan katonai és gazdasági 
egység különbözteti meg szomszédaitól, hanem az idegen népcsoportok elképesztően magas aránya is. 
Az Abaszisztól keletre elterülő végeken honos lupár - dolamin őslakosokkal ellentétben a Pentád 
városaiban száműzött gorviki diaszpórák, kereskedő - bankházak körül megtelepedő dzsad kolóniák és 
letelepített északi zsoldosok egyaránt megtalálhatók. A városok egy képzeletbeli pentagramma öt 
csúcsán helyezkednek el, melynek legészakibb, legnagyobb települése Yankar kikötővárosa. A 
következő város a zömmel északi bevándorlók által lakott, demokratikus berendezkedésű 
kormányzóság, Daerim. A szárazföld belsejében, a pentagramma délkeleti csúcsában, a Kövesdombok 
között búvik meg Keanor, a pokolmély bányáiról és hóbortos feltalálóiról elhíresült kicsiny 
városállam. A keanori dombvidéken túl, dényugat felé a Parlagföldek nyújtóznak a messzeségbe. Jó 
kétnapi gyaloglásra található egy kisebb országnyi földhorpadás, mely a baljós hírű Holtmocsarat rejti. 
A Holtmocsár közelében, minden más településtől távol emelkedik a dzsad bevándorlók és önjelölt 
tűzvarázslók pusztai városa, Dsidon. A pentagramma utolsó, északkeleti csúcsában Alcara található, a 
hajdani lupár- dolamin település, melyből mára – a gorviki diaszpórák betelepedésével arányosan – 
csaknem teljesen kiszorultak az eredeti őslakosok.  
Yankarban a száműzött kyr Családoknak Toron és Abaszisz külön rendeletben tiltotta meg a nagyobb 
haderők felállítását, Yankar azonban csekély, ám példátlanul felkészített zsoldosseregével, az 
anyaországban bevett politikai - vallási manőverekkel egyhamar uralma alá hajtotta szomszédait. A 
négy város rendszeres, éves adót fizet a kyr száműzöttek városának. Ennek ellentételenként Yankar 
zsoldoslégiója – a Yankaraon – gondoskodik a külső és belső rend fenntartásáról, már amennyiben ez 
egyáltalán lehetséges a Quiron – vidék viszonyai mellett. A rendszer az állandó társadalmi – vallási 
súrlódások ellenére évszázadokon át működőképesnek bizonyult, ahogy egy híressé vált mondás tartja: 
Yankar maga a rendezetten működő káosz. „ /Ismeretlen forrás/ 
 
Keanor városa, kihasználva a Yankaron rövid időre lankadó figyelmét, az erőviszonyok 
megváltozatása végett, fegyverkezésbe kezd. Céljuk harctéren bevethető, akár támadásra, akár védelmi 
feladatokra alkalmazható, nagy pusztító erővel rendelkező gépek megteremtése. A csatamasináknak 
nélkülöznie kell a komolyabb mágiát, mivel csak így érhető el a nagy számban való gyártásuk. A harci 
gépek kifejlesztésére egy meghívásos versenyt hirdetnek. A meghívottak kivétel nélkül független, 
munkájukat jó pénzért áruba bocsájtó mérnökök.  
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A játékosokat az „A MESTER” azonosítóval megáldott mérnök mecénása bérelte fel. (az ok, és 
módszer kitalálása a km hatásköre, hogy jól illeszkedjen az adott csapat jellegéhez és előtörténetéhez.) 
Feladatuk a mérnök védelme, nyerésre segítése, találmányának megóvása (ez a fontossági sorrend is). 
Az egyetlen csavar, hogy a mérnök úgy hiszi, a játékosok az ő védelmére, illetve kívánságainak 
teljesítésére vannak, arról nem tud, hogy tisztességtelen előnyhöz is próbálják juttatni. A mecénás 
szándéka szerint nem is szabad megtudnia. A Mestert könnyen lehet segíteni: szabotázzsal, 
lebeszéléssel, mellébeszéléssel, hamisítással, lefizetéssel, fenyegetéssel. De ha oktalanul cselekszenek, 
akkor felkeltik a többiek és a verseny szervezőinek a figyelmét. A város reagál a játékosok 
cselekedeteire, ha gyilkolnak, több járőr lesz, és nyomoznak a mesterek tájékán, ha egy gépet 
egyértelműen szabotálnak, a többi mester jobban kezdi védeni a saját találmányát és így tovább. 
Minden műhely megfigyelés alatt áll, ha nem törik meg a kémszemeket, és nem húznak maszkot, 
kendőt, bármit, minden szabotázs után 25% esély van arra, hogy a városvezetés, hajtóvadászatot indít 
ellenük szabotázs miatt.  
A város vezetését egy tanács látja el, melynek a feje Sir Huugo Arabas. Ő köszönti a versenyzőket a 
megérkezésüket követő fogadáson, valamint ő a verseny fő bírája, szervezője. 
 

Keanor 
 
A valamivel több, mint kétszáz esztendős város, a Kövesdombok néven ismert dombság mélyén, a 
csodás szépségű Keanor - tó partján, egy kiterjedt gránit-padon fekszik. Határait felváltva  szegélyezik 
masszív kőfalak, csipkézett sziklaszirtek, valamint a Keanor folyó partja. A városállam kiterjedt 
bányászatot folytat a környező dombok és sziklaszirtek mélyén. Egyes ritka fémei állítólag egészen 
Kahréig jutnak.  A város népessége rendkívül összetett. Keanorban él a legnagyobb létszámú renegát 
törpe kolónia, ezen kívül, nem számít különös látványosságnak, ha az utcán civilizált orkokba vagy 
goblinba botlik a város falai közt sétáló utazó. A helyiek már megszokták, a játékosoknak viszont 
szokatlan lehet Keanor népességének sokszínűsége. A városban a történések ideje alatt, a szokottnál is 
nagyobb a nyüzsgés. A verseny, a közel egy hónapig tartó kovácsünnep idejére esik. A városban 
mindenfelé, messziről jött kovácsmesterek és sosem látott ékszereket kínáló ötvösök bódéi teszik 
szűkebbé az utcákat, Az emberek pedig ünneplik a kovácsokat és mesterségüket, hiszen nekik 
köszönhetik, hogy a Pentád életében különleges helyet foglalnak el. A nagyobb tereken ideiglenesen 
felállított karámokban férfiakat és nőket láthat küzdeni az ember. Persze szó sincsen vérre menő 
harcról, vagy gladiátor-viadalról, csupán önmaguk és a közönség szórakoztatásáról. Bárki beállhat, a 
nyertes kilétét a nézők hangvihara határozza meg. Minél látványosabban, minél vakmerőbben küzd 
valaki, annál biztosabb a győzelem. Az utcákat zenészek járják, hősökről és híres fegyvereikről szóló 
dalokat énekelve. Néhol még patkányfuttató versenybe is botolhat az ember. Az utcán íncsiklandozó 
ételek illata száll, és szerte a városban, jutányos áron mérik a helyi sört, melyhez a Keanor-tó vizét is 
felhasználják.(játéktechnikailag ez még annyit tesz, hogy nem egy kihalt sötét városról beszélünk, 
hanem egy élő, hömpölygő közösségről ahol, ha délben vagy kora este megy az ember a főtérre, akkor 
csak a könyökével tud előbbre nyomakodni a tömegben.) 
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Városrészek 
 
Keanor városának házait a város birtokában lévő kőfejtők miatt kőből építették. Általában 
egyszintesek, a kevés kiemelkedő épület emeleteit fából építették fel. Az épületek szürkés színe 
jellegzetesen borús hangulatot ad a városnak, mely nagyban támaszkodik a régi korokból megmaradt 
vízvezeték- és csatornarendszerre. Ezek miatt képes a város szép, rendezett arculatot mutatni még az 
ork, goblin és egyéb szörnyfajok jelenléte mellett is. 
 
Leégett városrész: Az omladozó, kormos falak között széttöredezett csontvázként hevernek az elégett 
gerendák. E városnegyedben senki nem lakna szívesen, ám mégis vannak, akik itt élnek. Árva 
gyermekek, bűnözők és orkféle munkások otthona ez a kietlen, önjelölt nekropolisz. Peremein már 
épülnek az új otthonok, ahogyan heged be Keanor sebe, de sok évig sötétség honol még e negyeden… 
 
Nemesi negyed: Díszes épületek, messzi országok pompájával cicomázva hirdetik Keanor 
gazdagságát, míg a városháza óratornya és furfangos szerkezetei a város intellektuális felsőbbségét. A 
villák közötti parkokban szolganépek várják az urakat, a közbiztonság abszolút: a városőrség tagjai 
fel-felbukkannak a macskaköves utcákon. 
 
Szegénynegyed: A városfalon kívül a Pentád törvényei szinte érvényüket vesztik, a városban lakó 
emberek, orkok és goblinok közötti kényes egyensúlyt önjelölt harcosok tartják fenn. Halászok, 
földművesek, bányászok és munkások tengetik itt éjszakáikat az omladozó kunyhókban. A 
raktárházak erősített őrsége éjszakára inkább visszavonul az épület védelmébe – nem kockáztatva a 
hűvös, sötét éjeken. 
 
Temető sziget: A csöppnyi sziget a Keanor-tó közeli részén emelkedik. A nemesi családok 
mauzóleumain és családi sírjain kívül a tehetősebbek ide temetik halottaikat, míg a szegényebbek a 
tónak vagy a közeli bányák mélyeinek ajánlják fel őket. A révész szívesen átvisz bárkit pár rézpénzért 
cserébe. Néhány ezüstért visszahozni is hajlandó a vendégeket… 
 
Mesterek hegye: A kisebb egyenetlenségekkel, dombokkal hullámzó utcák közül emelkedik ki a 
Mesterek hegye. Az ősi magaslaton letűnt korok emlékeként ősi lábfej áll céltalan. A hegy oldalán 
évről évre feljebb kúsznak a műhelyek, legyen az kovács, mechanika műhely vagy akár szövőszék. 
 
Piac: A város egyik legnyüzsgőbb része a Piactér, ahol a Quironeia minden portékája megvásárolható. 
Ritka fémek, abbit éppúgy található itt, mint az Alidari rendek mérgei. Az árnyas paravánok mögött, 
rejtélyes alakok árulják csempészett kincseiket vagy fejvadászok árulják kardjukat. A téren a rendet a 
Kereskedőcsarnokban lelheti fel az utazó, itt minden jól meghatározott helyen van, hála a szökevény 
mérnököknek és az előkelőbb mesterembereknek. 
 
Főtér: A félkör alakú Főtér egy átlagos nagyvárost idéz: jobb fogadókkal, zálogházakkal szegélyezve 
várja a megfáradt utazókat – pontosabban a pénzes erszényüket. A keleti út felől meredten figyeli a 
Keanori Vár, vágyakozva egy újabb kivégzésre vagy megtorlásra. Az évnek ezen szakában furcsa mód 
virágba öltözik ez a tér is, ahogyan a fesztivál illatai és italai elmossák a tér mocskát. 
 
Park: A Keanori park ritka tünemény ezen az éghajlaton. Koros, messze földről idehozott fák tengetik 
napjaikat a csöppnyi mesterséges tó partján. A környező nemesi villákat ősi harcos szobra vigyázza 
éberen. A ligetben sűrűbb árnyak gyűlnek a palota felé vezető utat szegélyezve. 
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Mesterek 

1. számú versenyző: ’A kahrei’ 
 
Neve: Alchemis Dervana Alva 
Faj: gnóm 
Kaszt: Gilron pap (12) 
Kor: 140 év 
Szülőföld: Kahre 
Vallás: Gilron 
Jellem: Rend 
 
Előtörténete :  
 
Kahreiben született, már gyermekkorában megmutatkozott tehetsége a gépezetek terén. Apja gyakran 
elvitte magával kis órásműhelyébe, mivel sosem volt vele gond. Csak leültették egy apró gépezethez, s 
azzal el volt míg haza nem indultak. Később apja arra lett figyelmes, hogy apró, ám annál hasznosabb 
változtatásokat eszközöl a finom szerkezeteken. Ettől az időmérő szerkezetek pontosabbak és 
tartósabbak lettek, így az apró műhely nemsokára egész manufaktúrává nőtte ki magát. De Alva-t 
továbbra sem érdekelte sem az üzletvitel, sem a politika, csakis a gépek. 
Egy napon aztán egy addig nem látott idegen jelent meg apja irodájában. Ruházatából arra 
következtetett, hogy valami pap féle, de valahogy nem tűnt vallási beavatottnak. Sugárzott belőle a 
hatalom, de nem lengte körül az áhitat. Majd hosszas beszélgetés után, őt is hivatták. Akkor még nem 
tudta, hogy ez a beszélgetés, az egész életére hatással lesz. 
Apja közölte vele, hogy az idegen Gilron papja. Vele kell mennie, és engedelmeskednie kell az 
utasításainak. Próbált tiltakozni, hogy nem érdekli a vallás, ő csak szerelni akar, de ha kell akár az 
üzletbe is beletanul, csak had folytassa kísérleteit! De apja nem engedett, sőt szemében nem féltés, 
sokkal inkább büszkeség, s némi jókedv csillant. 
Nagyon meglepődött mikor az idegen nem a főtéren álló hatalmas Gilron templom felé indult vele, 
hanem lovas kocsiba ültek. 
Némán figyelte a távolodó műhelyt, sem kedve, sem bátorsága nem volt megszólalni. Egyszer csak 
azon kapta magát, hogy már nem is a műhelyt, hanem a távolodó várost figyeli. Éjszakára megálltak. 
De másnap korán indultak is tovább. A pap egy szót sem szólt, de Alva ennek inkább csak örült. Aztán 
késő délután megpillantotta úti céljukat, egy kis házikót. A házikóban csak egy öregember üldögélt, 
fel sem nézett pipája tömögetéséből az érkezőkre. A pap sem törődött vele, csak meghúzott egy kart, 
ami eddig fel sem tűnt Alvának, hogy egyáltalán ott van, s a padlóban feltárult egy lépcsősor. 
Mikor elérték a lépcső alját, Alvának a lélegzete is elállt. Hatalmas csarnok tárult a szeme elé. Az 
eddigi csendet, szerszámok csörömpölése, gépek zakatolása váltotta fel. Nagy volt a zaj, de számár ez 
csupán édes éteri dallamnak hatott. Tudta hol van, csak épp nem hitte. Ez a hely egyike volt a Kahre 
szerte rejtve működő titkos műhelyeknek. Mindenki sejtette a létezésük, de senki sem látta őket. 
Tudta, hazatért. 
E helyen, a legnagyobb mesterektől tanulhatott. Képességeinek köszönhetően, nagyon gyorsan haladt 
a ranglétrán. Még felnőtté sem vált, már saját műhely részt és segédeket kapott. Eközben az öreg pap 
szakrális tudományokra oktatta. Egy olyan oldalát mutatta meg a hitnek, s a mágiának, amelynek még 
csak a létezését sem sejtette soha. Mire letette mester vizsgáját mechanikai tudásáról számot adva a 
céhek tanácsa előtt, képessé vált rá, hogy megérezze a gépek „lelkét”. Képes lett átlátni szerkezetük, 
anélkül hogy szétszedte volna. Míg egy napon, öreg mestere pappá avatta. Idővel arra is rájött, hogy az 
öreg pap nem csak tanítványt keresett azon a régi napon, mikor elvitte otthonából, hanem meglátta 
benne az utódját, s mire meghalt, sikeresen fel is készítette rá, hogy átvegye a titkos műhely 
irányítását. 
 
Kinézete, viselkedése, öltözék, megjelenés: 120 cm magas, magára és megjelenésére sokat adó gnóm. 
Arcszőrzete nincs, szürke haját, lófarokba fogva hordja. Az utcán egy világos stólaféleséget visel és 
bőrszandált, a műhelyében viszont bőr rövidnadrágot, bő vászon inget, mely már az olajtól  és 
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fémportól eléggé koszos és egy szinte földig érő bőrkötényt, amin számtalan zseb van és ezeket mind 
tele is tömi, csavarokkal, lencsékkel, fogaskerekekkel. 
 
Képzettség MF 

⋅ Mechanika 
⋅ Pszi 
⋅ Vallásismeret 
⋅ Történelemismeret 
⋅ Fegyverismeret 
⋅ Szakma (óraműves) 
⋅ Szakma (kovács) 

 
Képzettség AF 

⋅ Kultúra 
⋅ Csomózás 
⋅ Építészet 
⋅ Futás 
⋅ Mértan 
⋅ Írás/olvasás 
⋅ Éneklés/zenélés 
⋅ Sebgyógyítás 
⋅ 5 nyelv (4) 
⋅ Titkosajtó keresés  75% 
⋅ Zárnyitás   95% 
⋅ Helyismeret Kahrei  95% 

 
Erő:   14  Max. Ép: 10   
Gyorsaság:  14  Max. Fp: 120 
Ügyesség:  20      Kahrei ny.p.-vel: 
Állóképesség:  14  KÉ: 63    72 
Egészség:  14  TÉ: 36    - 
Szépség:  10  VÉ: 87    87 
Intelligencia:  18  CÉ: 60    73 
Akaraterő:  18  MP: 108   sebzés: k3+2 
Asztrál:  18  Ψp: 49 
Érzékelés:  15    
 
Ψ pajzsok  
Asztrál / Mentál: 
TME:   8  8  
Statikus: 49  49  
Dinamikus: 24  24  
ME:  81  81  
 
Szokásai, tulajdonságai: 

• Mindenkivel barátságos, ám ha rájön, hogy éppen egy másik játékoshoz köthető személlyel 
beszél, akkor megjelenik némi lesajnáló, hangnem a beszédében. 

• 3 segédjével érkezett, ám ezek közül az egyikük a testőre. Mikor a mester és a két másik 
dolgozik, addig a testőr a közelben ácsorog, vagy üldögél, és a környéket vizslatja. Nem 
céljuk elrejteni a kilétét, de egyértelműnek sem szeretnék hagyni. 

• Ha harcra kerül a sor, csak végszükség esetén bánt bárkit. Először megpróbálja meggyőzni az 
ellenfelét. Ha ez nem sikerül, védekező varázslatokat alkalmaz, hívja a testőrét, és ha már 
nincs más, akkor szülőhazája rettegett nyílpuskájával támad, melyet ő készített. 
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• Sokat dolgozik, ám esténként nem veti meg a szórakozást. Kedvenc időtöltése a 
szerencsejáték. Kizárólag pusztán szerencsén alapuló játékokat kedvel, mert a többit 
túlságosan is jól átlátja. Nem nyerni akar, hanem szórakozni. (kockázás stb.) 

• A két segédjével nem bánik jól, mert türelmetlen, és úgy érzi, hátráltatják a munkában. 
• A testőr, éjszaka a műhelyre vigyáz 

 
A gépezetről 
 
 „A teremben félhomály uralkodott. A falakon táncoló fáklyafény nem volt képes nappali világosságot 
teremteni. Persze a rejtett kis műhelyben megvoltak az eszközök, hogy nappali világosságot 
teremtsenek, de erre most nem volt szükség. Hisz a munka már elvégeztetett. A sokévnyi 
küzdelmekkel és kudarcokkal teli kísérletezés végre meghozta gyümölcsét. A mester feszülten figyelte 
szüleményét. Gépezete ott állt némán és fensőségesen egyik testőrével szemben. Az egyik 
legfelkészültebb harcossal, akit ismert. Odalépett, s elfordított egy apró billentyűt, mire a szerkezet 
felzúgott és megrázkódott, majd elcsendesedett, s épp csak egy kis morajlás jelezte, nem állt le a 
működése. A mester a testőrre nézett, aki bólintással jelezte, készen áll. Még nem lépett ki kettejük 
vonalából. Még egyszer, szinte szeretettel végigmérte a szerkezetet. Hasonlított egy gnómra. Nem volt 
magas, sokkal inkább tömör és tömzsi. Gömb fején hat szem volt, így körben érzékelt, bár ezt nem 
igen lehetne látásnak nevezni. Henger alakú testén, négy karszerű képződmény lógott, kettő pengében, 
kettő pedig buzogányban végződött. A pontos illesztéseknek köszönhetően most ugyan nem látszott, 
de a mester tudta, hogy van rajta tizenkét apró fedett lyuk is, amelyek egy-egy kis kahrei nyílpuska 
szerű szerkezetet rejtenek, egyenként hat apró kis dárdával, bár ezek most ki vannak iktatva. A lábak 
helyén mindössze egy gömb volt. Mennyi álmatlan éjszakájába került, míg rájött, hogyan maradhat 
így egyensúlyban, de a precizitás s egy kevés mágia megoldotta a problémát. Isten áldja a varázslókat, 
amiért megalkották a forgató varázst. Az egész test fémesen csillogott, ami nem csoda hisz acélból 
készült az egész külső váz. Végül sóhajtott, s kivonult a harc területéről. Intett, mire a harcos lassan 
körözni kezdett a gép körül, apránként lopva a távolságot. A szerkezet apró fordulásokkal reagált, épp 
csak hogy a legmegfelelőbb helyzetbe hozza a fegyvereit. Aztán a testőr kirobbant állásából, s 
fegyvere hegyével megpróbálta elérni a hordószerű testet, ám azt eltérítette a valószínűtlenül gyorsan 
mozduló penge. Nem csak a kar lendült, hanem a test is fordult vele, miközben a gömbön gurulva 
került a fémtest a testőr mögé. A mester elégedetten, nyugtázta a történteket, de feszült tartásán 
látszott még nem az történt, amire vár .A harcos megperdült, s ismét próbált a legmegfelelőbb 
pozícióba kerülni egy támadáshoz, de ekkor megtörtént, ami még soha, a gép előrelendült.” 
 
Erő:   22  Max. Ép: 30   
Gyorsaság:  20  Max. STP: 150 
Ügyesség:  20       
Állóképesség:   -  KÉ: 69     
Egészség:   -  TÉ: 96    
Szépség:   -  VÉ: 139     
Intelligencia:   -  CÉ: 50     
Akaraterő:   -      
Asztrál:   -  SFÉ: 10 (abbitból van a borítás) 
Érzékelés:   -    
 
Fegyverben:   T/K KÉ TÉ VÉ CÉ Sebzés 
 
Abbit láncos buzogány  1 76 112 153 - k6+10 
Abbit harci kalapács  1 77 109 150 - k6+9 
Abbit rövid bot   1 81 108 159 - k3+7 
Abbit lovagkard  1 74 109 149 - 2k6+9 
5 db kahrei nyílpuska  1 78 - - 63 k3 
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2. számú versenyző: ’A Boszorkánymester’ 
 
Neve: Olevir Talara 
Faj: ember 
Kaszt: Boszorkánymester 
Kor: 35 év 
Szülőföld: Toron 
Vallás: Tharr 
Jellem: Halál-rend 
 
Előtörténete: 
 
Toron megbízható ügynöke. Jelen helyzetben is az ő érdekeiket képviseli, mivel nem szívlelik, hogy a 
Pentád ilyen átütő harci erejű gépezetekre tegyen szert. A városba harmadmagával érkezik, ezen kívül 
vele van élőholtként a mester, aki a versenyre meghívást kapott. A két kísérője, két fejvadász, akik 
megtévesztő, illetve védelmi feladatokat látnak el.  
 
Céljuk és eszközeik: Olevir azzal a megbízással érkezett Keanorba, hogy hiúsítsa meg, hogy a város 
hadi eszközökhöz jusson, valamint hogy a verseny, bármi eredményt hozzon. Eszközként kapott egy 
kristályba börtönzött mentál-lényt, amit az öt nap leforgása alatt a pecsétet felnyitó rituálé 
elvégzésével átbörtönöz egy 3 méter magas abbit teljes vértezetbe. Ha ez sikerül neki, akkor szándéka 
szerint egyszerűen szabadon ereszti az ötödik nap végén rendezett szemlén, és így egyetlen csapással 
elpusztíthat mindent, és mindenkit, ami a versenyhez köthető. Biztosítékképpen esténként holtakat 
idéz, méghozzá a fejvadászai által szerzett kóbor kutyákból, vagy ha nem járnak sikerre és nem 
találnak elég kutyát, akkor a temetőben lévő sírokból. ( Minden nap k6-1 kutyát találnak. Ha az 
eredmény 0, 1 vagy 2, akkor ellátogat a temetőbe és felébreszt k3 holtat (0 esetén 3-at). Ez jóval 
rizikósabb, mert őket az utolsó előtti éjszaka, valahogy keresztül kell szállítania a városon 
észrevétlenül. 
 
Kinézete, viselkedése, öltözék, megjelenés: 35 év körüli fehér bőrű, fekete hajú a halántéka enyhén 
deres rövid sűrű fekete bajuszt visel. Magasságra és súlyra átlagosnak tűnik. Sűrűn látni pipával a 
szájában, de ha rendesen megfigyelik sosem ég (álcájának a része). A végső csatában ködöt csinál (van 
egy "bombája", ami 3E Ködvarázs) és láthatatlanná válik, ha valami történt a bombával korábban, 
akkor mágiából idézi elő ugyan ezt. Esténként a halottakból (kóbor kutya, ha más nincs temetőből a 
holtak), amelyeket a fejvadászok szereztek neki élőholtakat csinál majd a hirtelen felhajtott 2-3 
hatalom itala miatt a szervezete annyira legyengül, hogy egyből alszik. Előszeretettel szúr hátba 
mérgezett rövidkardjával a csatákban. 
 
Képzettség MF 

⋅ Herbalizmus 
⋅ Pszi 
⋅ Méregkeverés 
⋅ Álcázás 
⋅ Hátbaszúrás 

 
Képzettség AF 

⋅ 3 Fegyverhasználat   Nyelvek: 
⋅ Fegyverdobás         Toron(3), Közös(2), Aszisz(2) 
⋅ Írás/Olvasás    Lopózás  51% 
⋅ Ősi nyelv    Rejtőzködés  84% 
⋅ Demonológia 
⋅ Vallásismeret 
⋅ Hangutánzás 
⋅ Kötelékből való szabadulás 
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Erő:   11  Max. Ép: 8   
Gyorsaság:  16  Max. Fp: 46 
Ügyesség:  16      Fegyverrel: 
Állóképesség:  12  KÉ: 30    39  
Egészség:  15  TÉ: 42    54 
Szépség:  11  VÉ: 102    116 
Intelligencia:  15  CÉ: 5    - 
Akaraterő:  17  MP: 42    Sebzés: K6+1+Toroni pokol  
Asztrál:  13  Ψp: 25 
Érzékelés:  11    
 
Ψ pajzsok  

Asztrál / Mentál: 
TME:   8  8  
Statikus: 49  49  
Dinamikus: 24  24  
ME:  81  81  
 
Szokásai, tulajdonságai:  

• Nem mutatkozik a műhely falain kívül, leszámítva az 5. nap estéjét. Ha kell neki valami, a 
fejvadászokat küldi el érte. 

• Terve szerint minden nap élőholtakat éleszt fel. Éjszaka csinálja és utána azonnal lefekszik 
pihenni. 

• Ha mégis összefutnak vele a JK-k segédnek adja ki magát. 
• Óvakodik, hogy az élőholt mestert bármerre elküldje, csak hogyha feltétlenül meg kell 

jelennie valahol, akkor küldi ki. A harmadik nap végére meggyengülnek benne a mágikus 
energiák kötései, így innentől kezdve már nem küldi sehova. 

 
Társai:  
 
Igor: Púpos lótifutinak álcázva érkezik, és az első napon még így kíséri mesterét.   A "púpban" behoz 
némi fegyverzetet, rövidkardokat elsődlegesen. Érkezéskor felszereli a csapdákat a malomra. amit 
kellékek gyanánt hoztak be az városba. Az első éjszaka után a temetői révész álcáját felveszi és 
innentől kezdve azt a szerepet tölti be. Ha valaki nagyon kutakodós kedvében van a temetőszigeten, őt 
megpróbálja likvidálni. A fő csatában a legkevésbé védett személyeket próbálják elintézni, minél 
előbb. 
 
Maszkos: Sodronyinget viselő személy zord külsővel egy csínos forradással az arcán (ezért maszkot 
visel). Az esetek nagy részében nem beszélget, igazából sűrűn morog, és előszeretettel fenyegeti meg 
az arra járó gyerekeket és mindenkit az oldalán lógó tollas buzogánnyal. E mellet a kiadott feladatok 
elvégzéséért és a boszorkánymester őrzésért felel. A nagy csatára már felkészülten érkezik: beöltözve 
a harcra, oldalán a 2 kedvelt rövidkard található. 
 
 
Erő:   14  Max. Ép: 9    
Gyorsaság:  18  Max. Fp: 58 
Ügyesség:  17       
Állóképesség:  15  KÉ: 35     
Egészség:  13  TÉ: 59    
Szépség:  12  VÉ: 106     
Intelligencia:  15  CÉ: 0     
Akaraterő:  12      
Asztrál:  12  Ψ pont:  13 
Érzékelés:  17    
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Fegyverben:   T/K KÉ TÉ VÉ CÉ Sebzés 
Rövidkard   1 61 98 149 - k6+3+toroni pokol 
 
Képzettség MF 

⋅ Fegyverhasználat (rövidkard)  
⋅ Álcázás 

Képzettség AF 
⋅ Kétkezes harc    Mászás  47% 
⋅ 14 F.h.     Esés  27% 
⋅ Ökölharc    Ugrás  57% 
⋅ 3 Fegyverdobás    Lopódzás 77% 
⋅ Pszi     Rejtőzködés 77% 
⋅ Úszás     Csapdafelf. 27% 
⋅ Csapdaállítás 
⋅ futás 
⋅ Hátba szúrás 
⋅ Kötelékből való szabadulás 
⋅ vakharc 
⋅ nyomolvasás 
⋅ Nyelv: Toron(3), Közös(3) 

 
Mester: A versenyre eredetileg meghívott mester. Eltették az útból majd az álca végett, visszahozták 
szerencsétlent a sírjából, így eljátszhatja, hogy tényleg ott van a versenyen. Rendelkezik halott 
mozgatás,  parancs , értelemmel való felruházás, valamint lélekcsapda bélyegekkel. 
Megjelenésre egy közönséges mesterember, akin a bőrkötény kifordítva van az egész kaland során. 
Az arca bal oldalán tetoválások láthatóak, mindenféle fogaskerék motívum és egyéb, egészen le a 
szívéig. A rajzok újak, a halotton lévő bélyegeket hivatottak elfedni. 
 
 
A gépezetről: Nincs a többiekéhez hasonlatos gépezete, csupán egy hatalmas abbit teljes vértezet áll a 
műhelyben, aminek a belsejében csupán némi ballaszt van. Terve szerint, mint új típusú, kizárólag 
mechanikus alapokon működő gépszolgát mutatná be, ami azonban rejtélyes módon, a működésnek 
semmilyen jelét nem mutatja. Megszégyenülve vonul félre, hogy megkeresse a hiba forrását, és ekkor 
végzi el a rituálé záró mozzanatait. A rituálé addig tart, míg már mindenki végzett a bemutatóval és az 
„eredményhirdetés” is megtörtént. 
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3. számú versenyző: ’A ficsúr’ 

 
Neve: Yarem Tryat con Angvorenrili 
Faj: ember 
Kaszt:  Harcos (5) 
Kor: 32 év 
Szülőföld: Eren 
Vallás: - 
Jellem: Káosz 
 
Előtörténete: 
 
 Gazdag birtokosi családból született a szülők 3. gyermekeként. Születésénél fogva nem kellett az 
örökléssel foglalkoznia, egy általános nevelés után a szülők műszaki tanodába küldték. A gazdag 
gyerekek rendje és módja szerint eléggé elkanászodott. A tanulmányaira nem fektetett nagy hangsúlyt, 
de a szülői pénzes erszény komoly támogatása mellett szép lassan elvégezte az iskolát. Apja, miután a 
fiából mérnök lett, bízva annak tehetségében, egy egész céhet hozott létre. A cég vezetőjének 
természetesen megtette a fiát. Ahogy múlt az idő a többi mérnök egyre gyakrabban panaszkodott,        
a fiú hozzá nem értésére. Ezt kezdetben az apa kérlelhetetlenül elutasította, ám lassan 
megkérdőjelezhetetlen bizonyítékok tárultak el. Hogy fia ne érezze kudarcnak egész életét és a 
tanulással töltött éveket, az édesapja úgy döntött, hogy elhalasztja fia felvilágosítását saját képességeit 
illetően, és az elmúlt évek során ehhez tartotta magát. Támogatja fiát mindenben, és a találmányokat, 
szerkezeteket megcsinálja helyette a műhely többi mérnöke. A céh szépen lassan felvirágzott az 
alkalmatlan vezető ellenére is és hírnevet szereztek maguknak. Ez az oka, hogy mint független 
mérnöki céhet, meghívták a nagymestert a versenyre. Yarem apja továbbra is félve fia reakcióitól úgy 
döntött, elküldi a versenyre és fogad mellé egy igazi mérnököt, aki majd a fiú tudta nélkül kijavítja a 
hibáit. Talált is egy alkalmas személyt, aki súlyos aranyakért hajlandó volt nagyra becsült tudományát 
egy sarlatán dicsőítésére fordítani, így került Denok, a pénzsóvár törpe mérnök az ifjú Yarem 
szolgálatába. 
 
Kinézete, viselkedése, öltözéke, megjelenése: Yarem nem egy visszafogott ember. Szívesen kérkedik 
korábbi sikereivel. Gőgös, nagyképű és mellé meg van győződve arról, hogy tehetséges mérnök. A 
gépépítésben és annak szakzsargonjában jártas, így a játékosoknak nehéz rájönnie a turpisságra. Akkor 
gyaníthatnak valamit, ha egy mechanikát vagy a gépépítéshez kapcsolódó tudományt mesterfokon űző 
karakter szándékosan faggatni kezdi.  
 
Fontos megjegyezni, hogy Yarem nem izgul kifejezetten, mivel maradéktalanul bízik nem létező isteni 
tehetségében. Hideg logikával méri fel az aktuális helyzetet, és ha vesztésre áll inkább megfutamodik, 
mint harcol. Nem köt bele olyanokba, akik nála nyilvánvalóan erősebbek, azonban a gyengébbeken 
szereti fitogtatni erejét. A városba elkíséri még Denokon kívül két szolgáló és két harcos. 
Az egyik fegyveres mindig a nyomában jár, de csak akkor avatkozik bele bármibe, ha erre a ficsúr 
engedélyt ad, vagy ha úgy ítéli, hogy a gazdája nem érzékeli a veszélyt. A másik a műhely őrzését 
kapta feladatául 
 
Képzettség MF 

⋅ Etikett  
⋅ Értékbecslés  
⋅ Mellébeszélés  
⋅ Nyelv - közös 

 
Képzettség AF 

⋅ Fegyverhasználat: hosszúkard  
⋅ Tánc 
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⋅ Szex. kult. 
⋅ Írás/olvasás 
⋅ Szakma – kovács, ács 
⋅ Emberismeret 
 

Erő  14 
Ügyesség 14 
Gyorsaság 14 
Állóképesség 13 
Egészség 14  
Szépség 16 
Intelligencia 14 
Akaraterő 13 
Asztrál  10 
Érzékelés 17 
 
KÉ  25 / 31   Ép: 11 
TÉ  50 / 64   Fp: 43 
VÉ  100 / 114 
Tám/kör 1 
Sebzés  k10 
Fegyver  Díszes hosszúkard 
 
Ψ pajzsok  

Asztrál  / Mentál 
TME:   0  3  
Statikus: 30  30  
Dinamikus: 0  0  
ME:  30  33  
 
Szokásai, tulajdonságai: 

• Származására nagyon büszke, nevét gyakran és büszkén emlegeti, ha elrontják, és/vagy 
rövidítik, akkor megsértődik! 

• Szeret kérkedni eredményeivel, és lényegében mindennel, amiben felülmúl valakit. 
• Kicsapongó életet él, mulatozik, udvarol, szeretkezik. 
• A találmányát nagy becsben tartja, hiszen a tervek álmában születtek meg (más készítette 

őket). 
• Elképzelése sincsen arról, hogy ami munkát ő végez a gépezeten, azt a törpe szétszedi, és 

kijavítja. 
• Denokot csupán az inasának tekinti 

 
A gépezetről: Yarem szerkezete a többiekéhez képest, meglehetősen egyszerű. Két részből áll, egy 
kilövőállásból, illetve egy gőzkazánból. Kinézetre egy rakétaindító állásra hasonlít kísértetiesen, és 
tulajdonképpen nem is különbözik tőle olyan nagyon. A szerkezet felső része tízszer húsz egymás 
mellé rendezett acél csőből, egy kontroll csőből, valamint a szerkezet tetején lévő távolságbecslő 
készülékből áll. A csöveket egymáshoz képest kis hegyesszögbe is lehet állítani, soronként egy 
csavarral. A kontroll cső, hivatott a nyomásbeállítást, és a lövedékek pályájának ellenőrzésére. 
A lövedékek, módosított tollú nyílvesszők. Koncepció szerint, a fegyver, képes kiváltani kettőszáz 
gyalogsági íjászt a csatában. Elsősorban várfalra szerelve, védelmi célokra alkalmas, de szükség esetén 
nyílt csatában is alkalmazható, a viszonylagos hordozhatósága miatt.  
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A ficsúr törpe segédje 
 
Neve:   Denok 
Faj:   törpe 
Kaszt:  „Szakértő” (5) 
Kor:   175 év 
Szülőföld:  Eren 
Vallás:   - 
Jellem:   Élet 
 
Kinézete, viselkedése, öltözéke, megjelenése: Denok magába zárkózott. Tartva attól hogy bárki rájön, 
hogy a találmányt valójában ő készíti, nem gyakran érintkezik a külvilággal. Ha a karakterek jönnek, 
inkább elküldi valamilyen kifogással. Denok magától nem törne a gazdája életére, de ha az események 
úgy alakulnak nem is próbálja megmenteni sem… 
 
Denok nem nagyon hagyja el a műhelyet, a szállása is ott van. Akkor dolgozik a gépen, mikor a nemes 
nincs a műhelyben, ami szerencsére kicsapongó életére tekintettel, meglehetősen gyakran előfordul. 
 
Képzettség MF 

⋅ Mechanika 
⋅ Szakma: kovács, ács  

 
Képzettség AF 

⋅ Fegyverhasználat: tőr  
⋅ Írás/olvasás 
⋅ Számtan 
⋅ Nyelv – erv, közös  

 
Erő  9 
Ügyesség 17 
Gyorsaság 15 
Állóképesség 9 
Egészség 10 
Szépség 7 
Intelligencia 17 
Akaraterő 14 
Asztrál  15 
Érzékelés 15 
 
KÉ  5 / 15 
TÉ  10 / 18 
VÉ  90 / 92 
Tám/kör 1 
Sebzés  k6 + 3 
Fegyver Kalapács 
 
Ψ pajzsok  

Asztrál  / Mentál 
TME:   5  4  
Statikus: 30  30  
Dinamikus: 0  0  
ME:  35  34  
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4. számú versenyző: ' A professzor' 

 
Neve:   Anghyar Dimacherinus 
Faj:   ember 
Kaszt:   Harcos /5.Tsz/ 
Kor:   55 év 
Szülőföld:  Erigow 
Vallás:   nincs 
 
Előtörténete: 

 Erigowban született gazdag kereskedő család 3. gyermekeként. Apja szerette volna, ha folytatja a 
családi vállalkozást, ám őt inkább nagyapja munkája érdekelte, aki mindig javított valamilyen 
szerkezet a ház körül. Hamar megmutatkozott hihetetlen kézügyessége és találékonysága e téren. A 
nagyapja a halálos ágyán arra kérte a fiát (Anghyar apját), hogy írassa be fiát Erigow legnevesebb 
mérnökképző intézetébe. A fiú szerencséjére ezt meg is tette az apja. Ott hamar kitűnt a többiek közül, 
tanítói sokszor csodálkoztak a kisebb találmányai felett diákkorában.  

Mestermunkája egy bonyolult finommechanikai rendszer megvalósítása volt, mely neki sikerült 
először. 20-as éveire megbecsült tagja volt az erigowi mérnök közösségnek. Itt ugyan nem volt sok 
szabadideje, számos nem túl izgalmas megbízatást kénytelen volt elvállalni az intézmény kötelékében, 
valamint tanítania is kellett már.  
Egyszer, egy titkos mechanikai szerkezetet kellett felülvizsgálnia, amit egy törpe mester készített (amit 
egyébként a közelgő zászlóháborúban akartak használni). Az erigowiak kényszerítették, hogy 
minősítse le, hogy ők majd jobbat fognak készíteni. Ám Anghyar látta, hogy ez nem igaz, valamint 
hogy ők nem tudnak jobbat csinálni. Lelkiismeretére hallgatva jónak minősítette a törpe munkáját. 
Döntése miatt lefokozták főmérnöki címéről, valamint megrendeléseit  
is megvonták mondván , hogy legyen ideje elgondolkozni tettén. Ez Anghyarnak nem tetszett és 
kilépett a hivatalos kötelékből. Apja is tönkre ment, nem volt hová mennie. A szerencse folytán a 
törpe mester fülébe jutott a dolog, aki azért a tettéért meghívta magához, majd később barátjának 
fogadta. A törpe műhelyében együtt munkálkodtak a továbbiakban. Kölcsönösen átadták egymásnak 
mechanikai ismereteiket. Anghyar kérésére a törpe megtanította kovácsolni is, ehhez a tudáshoz a nem 
törpéknek nagyon ritkán jutnak hozzá.  
Az elkövetkezendő ~10 évben a tanuláson kívül sokszor együtt dolgozott a törpével közös feladaton. 
Emellett számos saját találmányt dolgozott ki félig- meddig, ám ezeket ekkor nem hozta 
nyilvánosságra. A törpe mellett egyre jobban megtetszett neki a törpék életvitele (ami számára teljesen 
új volt), aki gyakran italozott és énekelt munka közben is. Szinte az összes törpe dalt megtanulta, amit 
a törpemester énekelt. Végül a törpe mesternek vissza kellett térnie Tarin tárnáiba, ahová nem jöhetett 
Anghyar már. Búcsúként adományozott neki egy törpe kovácsmunka hosszúkardot (abbitacél, kézre 
van kovácsolva) barátságuk jelképeként.  
A törpe legendák és harc iránti kedv, ami megszállta, rávilágított, hogy az eddigi évei elvesztegetettek 
voltak, és még nincs késő belekezdeni a világot felfedezni. Egy kisebb társaságba szegődött, ahol 
megtanulta a fegyverforgatás alapjait. Pénzügyi gondjai akadtak ekkor, ezért sok zsoldos munkát 
elvállalt.   Bejárta észak Ynev valamennyi országát és vidékét. Eleinte harci hátrányát azzal 
kompenzálta, hogy számos eszközt épített és fegyvert kovácsolt, ami nagy előnyt jelentett az 
ellenfeleivel szemben. Egyszer fogságba esett és összeismerkedett egy nomád származású fiatallal, 
Ygnott-al, akivel közösen szöktek meg és tovább kalandoztak. Kalandozásának a végét 41 éves 
korában egy komoly térdsérülés okozta (milyen véletlen), egy nyílvessző teljesen szétroncsolta a 
térdét. Mivel soha életében utálta a mágiát, valamint sosem hitt istenben, ezért később sem gyógyítatta 
meg magát.  
Ekkor nem volt más választása, nem tudta tovább folytatni harcos pályafutását, visszatért az eredeti 
mérnöki szakmályába, és ezt csinálja amíg csak bírja. Ygnott barátja mellészegődött, ő ugyanis 
kényszerből lett harcos, kiskorában rabszolgának eladták, 12 évesen már felnőttekkel harcolt, tehát ő 
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inkább a nyugalmat keresi. Ellátásért cserébe mellette van segédkezni és társaságát élvezi, mint barát. 
Megkeresett pénzéből berendezett magának egy műhelyt, és a fiatalkori találmányait, amiket leírt, 
sroban megvalósította, továbbfejlesztette. Ezek nagyon nagy sikert hoztak neki, messze földön híres 
lett. Ez a hír eljutott a versenyszervezőknek is, ezért hívták meg. 
 
Kinézete, viselkedése, öltözék, megjelenés: ~170cm magas, 78kg tömegű (kis sörhas), átlagos 
megjelenésű. Haja középen kopaszodik, oldalt középhosszú, mindig szépen fésült. Kis szakálla mindig 
van, ami rendezetlenül néz ki. Munka közben mindig visel egy szakadt előkötőt, amihez nagyon 
ragaszkodik azért nem dobta még ki. Műhelyén kívüli ruházata igényesebb, mindig tiszta. Bal lábára 
nagyon sántít (ha futnia kell gyorsasága 8), apró sebhelyek is vannak az arcán. Más csinált neki pszi 
védelmet: 50es erősségű pajzsai vannak. 
 
Képzettség MF 

⋅ Mechanika 
⋅ Kovácsolás(törpe) 
⋅ Ötvös 
⋅ Fegyverhasználat (hosszúkard) 
⋅ Éneklés 
⋅ Erv nyelvismeret 
⋅ Írás/olvasás 
⋅ Számtan/mértan 

 
Képzettség AF 

⋅ Ékszerész 
⋅ Értékbecslés 
⋅ Ásványtan 
⋅ Pajzshasználat 
⋅ Nehézvért-viselet 
⋅ Fegyverismeret 
⋅ Etikett 
⋅ Legendaismeret (ember és törpe) 
⋅ Történelemismeret 
⋅ Építészet 
⋅ Szakma - ács 
⋅ Pszi (pyar) 
⋅ Nyelv - törpe 
⋅ Úszás 

 
Erő:   14  Max. Ép: 11 
Gyorsaság:  11  Max. Fp: 52 
Ügyesség:  17    
Állóképesség:  13  KÉ: 26 
Egészség:  14  TÉ: 53 
Szépség:  11  VÉ: 101 
Intelligencia:  18  CÉ: 7 
Akaraterő:  12    
Asztrál:  13 
Érzékelés:  14 
    
Fegyverrel: 
KÉ  40 
TÉ  84 
VÉ  134 
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Tám/kör 2 
Sebzés  k10 + 3  
Fegyver Speciális hosszúkard 
 
Ψ pajzsok  

Asztrál / Mentál: 
TME:   3  2  
Statikus: 50  50  
Dinamikus: 0  0  
ME:  53  52  
 
 
A professzor szokásai, tulajdonságai: 
 

•    Mindig   nagyon   pontos   időbeosztása   van,   ha   kicsit   is   eltér   idegeskedik   (ezt   még 
fiatalkorában tanulta, azóta nem bírja elhagyni) 

•    A nap első sugaraival kel és munkához is lát, valamint 1-2 órával napnyugta után legkésőbb 
abba is hagyja.  

•    Munka közben szinte mindig énekel törpe dalokat, estefelé néha iszik is hozzá jóféle bort 
(keveset). 

•    Munka közbe mindig egyedül dolgozik , ha szólítja az inasokat, csak akkor segítenek neki, 
máskülönben végzik a saját dolgukat.  

•    Ygnott-on kívül semmilyen fegyverest nem tűr meg maga körül, vele szinte mindig szívesen 
beszélget. 

•    Van neki 7 kis inasa (10-15 évesek), akik segítenek neki a munkában, ő pedig kitanítja őket a 
szakma rejtelmeiből 

•    A törpétől kapott hosszúkardját mindig magánál hordja, kivétel, ha a műhelyben dolgozik.  
•    Az élelemmel szemben mindig kételkedő, étkezés előtt megkóstoltatja mindig az egyik 

inasával az ételt. 
•    Rossz szokása, hogy gyakran köpköd.  
•    Amikor pihenőt tart, szabad levegőre megy nyílt ég alá(udvarra, utcára), hogy felfrissüljön. 

Ekkor fel-le, olykor körkörösen járkál akár fél órára is. Ekkor mélyen gondolkozik a 
találmányain. Ha valaki ekkor megzavarja , nagyon ideges lesz , akár rá is támadhat.  

•    Ha fenyegetettséget érez, belekötnek vagy megtámadják, mivel nem tudja jól felmérni a harci 
helyzetet és esélyeket,és a sebesülése óta benne van egy kis bosszúvágy mindenképpen 
harcolni fog  

•    Mivel egész életében nélkülözte a kicsapongó életet, ezért öreg korára ' rákapott'. Minden este 
keres valami jobbféle helyet, ahol barátjával Ygnottal együtt elmulathatják az időt. Ekkor 
főként örömlányok társaságát keresi (változó, néha éppúgy bejön neki a korban hozzá illő 50 
éves, mint a fiatal örömlány.) 

•    A mágia bármely formáját megveti, ha valaki a géphez használ mágiát, azt egyenesen utálja.  
•    Alapvetően nehéz kihozni a sodrából, de ha sikerül, akkor nagyon ideges tud lenni 

 
A gépezetről 
 
   Mivel a kiírásban harci gép megvalósítása a cél, ezért  a választás egy nagy pusztításra alkalmas 
szivattyú elven működő gép, mely tüzet fúj és olajat is spriccel nagyobb távolságra. Ám mivel  
Anghyar harcos természetű   s   mivel   sebesülése   óta   nem   igazán   jó   a   fegyveres   harcban, 
eltervezte, hogy olyan gépet csinál, amiben ő is közel részt tud venni hatékonyan a harcban. Épített 
egy harci szekeret, félelmetes páncélzattal, és a tetején tűz illetve olajköpővel. Az építmény kerekeken 
halad, mechanikus meghajtással, a felépítménye pedig tömör acéltömbnek tűnhet az avatatlan szem 
számára, a tetején egy halálosztó toronnyal. A járműbe alulró, egy jól zárható csapóajtón keresztül 
lehet bejutni. Páncélzata kitűnő, 12 SFÉ nagyon kemény ámde rideg ötvözet (maga kovácsolta), ami 
burkolja a gép egész felületét. A gép hátuljában van egy nagy, elszigetelt tartály, melyben olaj vagy 
egyéb anyag tölthető. Ebből 2 fő csövön keresztül a szivattyúval képes a gép eljuttatni az égő anyagot 
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a tetején található forgatható lőtorony két szórófejéhez . A jobb oldali úgy van kialakítva, hogy 
nagyobb távolságra spriccelje ki az éghető anyagot. A bal oldali az csupán kisebb távolságra képes, de 
ott van gyújtószerkezet, amit aktiválva lángszóró hozható létre maga előtt 5 méterre igen nagy sávban 
felperzsel mindent. A gépbe elölről lehet beleülni, és egy zárt fülkéből lehet mechanikusan irányítani.  
Meghajtása, emberi erővel működik, nagy varrógéppedálhoz hasonlatos hajtó lapátokkal. 
Működtetéséhez 6 ember szükséges (négy a pedálokon, egy írányít, a hatodik, lötoronyban ülő 
parancsai alapján. 
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5. számú versenyző: ’A mester’ 

 

Neve:   Jares Kirkien  
Faj:   ember 
Kaszt:   Pap Harcos /váltott kaszt, cca 6.Tsz/ 
Kor:   40 év 
Szülőföld:  Pyarron 
Vallás:   nincs (papként Krad volt) 
 
Előtörténete: 

  Kisgyermekként került egy pyarroni árvaházba, amit a kradita gyülekezet tartott fent. Ügyes kezű, de 
kissé magának való pap lett, aki nagyon ragaszkodott a városához. Egyetlen hobbija a gépészet volt, 
furmányos gyerekjátékoktól kezdve az ostromgépekig mindent felkutatott, szerte Yneven. Épp egy 
ilyen utazásról tért vissza, amikor Krán lerohanta az otthonát.  
  Miután Jares Kirkien végignézte, ahogy elbukik Ó-Pyarron, minden megváltozott a számára. A 
rémálomba illő bukást követően teljesen kiábrándult a panteonból, elfordult Kradtól és az összes 
eszmétől, amit addig ő maga is hirdetett. Apátiáját bosszúvágy váltotta fel, ártalmatlan képzettségeit 
fegyverré formálta, hogy a bukást követő pár évben a megszálló erőkkel hadakozhasson. Hajtotta az 
elkeseredettség. Az Államszövetség birtokait dúló nomád és ork hordákkal a felmentő seregek olykor 
csak túlerőben mertek harcba bocsátkozni – hogy segítsen az erőviszonyokon, igyekezett legjobb 
tudása szerint kamatoztatni a képességeit.  
  A találmányai kezdetben tákolmányok voltak, csatatéren felkapott fegyverek és vértdarabok egy 
szekérre erősítve, viszont az évek során rettenetes hírnévre tett szert, olyan vérfürdőket rendezett. 
Azóta is az arany nyelvét beszéli, nem érdeklik a morális megfontolások. Ezúttal is hajtja a vágy, 
hogy túlszárnyalja magát, és amíg megfizetik, a tökéletesre törekszik. A kapott pénzből mellesleg ő 
maga is igyekszik beszerezni a szükséges serkentőket, hogy mihamarabb végezhessen. 
 
Kinézete, viselkedése: az átlagnál alacsonyabb, vékony, szinte madárcsontú férfi. Gondosan nyírt 
vöröses haja alatt a bőre májfoltos, álla hegyes, tekintete rosszindulatú és gyanakvó. Okulárét hord, ezt 
gyakran igazgatja, és a pálcájával hadonászik, ha valaki felbosszantja. Igazi méregzsák. Egyetlen egy 
valaki van, akivel kivétel nélkül mindig kedves, és az nem más mint Buksi, szeretett barna harci 
kutyája. 
 
Öltözék, megjelenés: Praktikus, hosszú szabású mellényt hord, aminek a zsebei mindenféle 
szerszámot rejtenek. Az övén lóg egy nyilvánvalóan másra való, lapos aranykör, amin a kulcsai lógnak 
(ládákhoz, lakatokhoz, termekhez). Ha dolgozik, a keze ügyében hever egy töltött nyílpuska (ami azt 
illeti, elég sok, hiszen ilyenekkel van felszerelve a találmánya is…), egy rakás édes piskóta vagy 
kalács és egy kanna forró ital.  
 
Képzettség MF 

⋅ Pszí 
⋅ Vallásismeret 
⋅ Kultúra (pyar) 
⋅ Legendaismeret 
⋅ Ősi nyelvismeret (kyr) 
⋅ Mechanika 
⋅ Írás/olvasás 
⋅ Számtan/mértan 
⋅ Értékbecslés 
⋅ Fegyverismeret 
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Képzettség AF 
⋅ Etikett 
⋅ Történelemismeret 
⋅ Térképészet 
⋅ Álcázás/Álruha 
⋅ Pajzshasználat 
⋅ Fegyverhasználat 
⋅ Nehézvért-viselet 
⋅ Ásványtan 
⋅ Kultúra (lovas népek) 
⋅ Építészet 
⋅ Politika/Diplomácia 

 
Előtörténete: 

  Kisgyermekként került egy pyarroni árvaházba, amit a kradita gyülekezet tartott fent. Ügyes kezű, de 
kissé magának való pap lett, aki nagyon ragaszkodott a városához. Egyetlen hobbija a gépészet volt, 
furmányos gyerekjátékoktól kezdve az ostromgépekig mindent felkutatott, szerte Yneven. Épp egy 
ilyen utazásról tért vissza, amikor Krán lerohanta az otthonát.  
  Miután Jares Kirkien végignézte, ahogy elbukik Ó-Pyarron, minden megváltozott a számára. A 
rémálomba illő bukást követően teljesen kiábrándult a panteonból, elfordult Kradtól és az összes 
eszmétől, amit addig ő maga is hirdetett. Apátiáját bosszúvágy váltotta fel, ártalmatlan képzettségeit 
fegyverré formálta, hogy a bukást követő pár évben a megszálló erőkkel hadakozhasson. Hajtotta az 
elkeseredettség. Az Államszövetség birtokait dúló nomád és ork hordákkal a felmentő seregek olykor 
csak túlerőben mertek harcba bocsátkozni – hogy segítsen az erőviszonyokon, igyekezett legjobb 
tudása szerint kamatoztatni a képességeit.  
  A találmányai kezdetben tákolmányok voltak, csatatéren felkapott fegyverek és vértdarabok egy 
szekérre erősítve, viszont az évek során rettenetes hírnévre tett szert, olyan vérfürdőket rendezett. 
Azóta is az arany nyelvét beszéli, nem érdeklik a morális megfontolások. Ezúttal is hajtja a vágy, 
hogy túlszárnyalja magát, és amíg megfizetik, a tökéletesre törekszik. A kapott pénzből mellesleg ő 
maga is igyekszik beszerezni a szükséges serkentőket, hogy mihamarabb végezhessen. 
 
Szokásai, tulajdonságai: 
 

• Okuláré nélkül vaknak számít – ezt ős is tudja, még rejtett tartalékszemüvege is van! 
• Mióta elvesztette minden szakrális hatalmát, ki nem állhatja a „szentfazekakat”, bár nyílt 

ellenségeskedéssel sosem bajlódott, ahhoz túl gyáva. 
• Nem bírja a tetemek látványát, taszítja a haláltusa és sírkertekbe sem jár soha. (A vérrel nincs 

baja.) 
• Különösen utálja a lovas kultúrákat, jól ismeri a „fajtájukat”. 
• Segédei: a kéttucat inas, akik az apróbb beállításokért (pl. célzócső minden számszeríjhoz, 

olajozott tengelyek, stb.) és ellátásért felelnek,  
  a két legény, akik a fogásait igyekeznek eltanulni és kiismerik magukat a 

szerkezeten, ők végzik a tkp. munka nagyját, amíg a mester ötletel. 
• Nem bízik a két fő-segédjében – joggal, megvesztegethetőek! 
• Nem zavarja a jövés-menés a műhelyében, parancsolgató hajlam (Napóleon-szindróma), 

egyszerűen leteremti, aki épp az útjába kerül. 
• Mivel túlságosan is szereti a serkentőket, szinte függő, ezért napirendről szó sincs, szinte 

folyton ébren van. 
• Ha teljesen kimerül, elájul (ennek vannak előjelei, ill. ki lehet számolni, meddig bírja). 
• Függő: minden anyagra, amiről köztudomású / úgy hírlik, hogy ébren tart és felpörget, igényt 

tart, kevés híján ész nélkül fogyasztja is őket, vannak saját tartalékai, de szereti a 
változatosságot ÉS előre fizet. 
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• Mivel rengeteg fegyver veszi körbe, amiket be kíván építeni, lakat alatt őrzi őket, 
csoportosítva/szétszerelve.  

 
A gépezetről 
 
   Harci gépe végre teljes pompában készülhet le. A csorba, elejtett pengék helyett drága és minőségi 
„asszisz vasat” használ. Az ütőereje így megsokszorozódik, azonban mesterünk a méretet kicsit 
elmérte, jó erőben lévő legények kellenek a mozgatásához. A szekér nagyságú belső rész páncélzata 
tisztességes védelmet ad, főleg nyilak ellen. A pengék forgásához nem feltétel a csataszekér haladása 
(kurbli), továbbá a nyílvető-állások öntöltőek (a számszeríjak nehéznek minősülnek). A pengék 
sebzését jól illusztrálja, hogy a Dúlás során a tákolmány-verziókat nehézlovasok ellen vetették be. A 
pengék forgás közben is felhajthatóak, hogy a saját sorokban ne okozzon pusztítást, ilyenkor tkp. 
képtelenség hozzáférni a személyzethez. A fogaskerekek rendszere kipróbált módszer, a sebességük 
csak a befektetett munkától függ. Kb. 4 méteres a halálzóna a szekér körül (+ a nyílvetők), a szekér 
sebessége viszont csak a rohanó emberét éri el, lovast képtelen üldözni. 
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A verseny 

 

A megmérettetés, teljesen zártkörű. A résztvevőket korábbi munkásságuk alapján választotta a város 
vezetése, és jóval a verseny előtt futárt szalajtottak a meghívókkal. Későbbi egyeztetés folyamán a 
mesterek jelezték részvételi szándékukat, valamint részletes listát küldtek a szükséges anyagokról és 
szerszámokról, melyeket a város biztosít számukra. A mérnököknek a megérkezéstől számítva öt teljes 
nap áll a rendelkezésükre találmányaik kivitelezéséhez. Az ötödik nap végén, a város vezetése egy 
zártkörű szemle keretein belül megtekinti a találmányokat, és elbírálja, hogy kinek a szerkezete múlja 
felül a többiekét. 

A Mesterek érkezését követően, mindenkit meginvitálnak a várkastélyba, egy minden felhajtást 
nélkülöző megnyitóra. Az esemény inkább a szabályok, illetve feltételek újbóli tisztázására szolgál, de 
a kellő tiszteletköröket nem nélkülözi. A Ficsúr kivételével minden mester jelen van 
(Boszorkánymester bábja is). A rövid fogadás után, mely egy ételekkel roskadásig rakott asztal mellett 
folyik, a résztvevőket elbocsájtják, hogy hozzáláthassanak a munkához.  

A gondosan kialakított műhelyek, a város különböző pontjain helyezkednek el, a lehetőségekhez 
képest minél messzebb egymástól. Minden műhelyt felszereltek az esetelegesen kellő felszerelések 
nagy részével (asztalok, kemence, nagyító rendszerek, szerszámos polcok, fentről lógó lánc füzérek), 
azonban ha valami igazán különlegesre van igény, azt mindenkinek magának kell beszereznie. A 
fentieken kívül mindenkit szemmel tart az udvari varázsló. Minden műhely falán egy gyönyörűen 
hímzett bordó-fekete lobogó függ közepén a várost irányító család címerével. Egy ötszögbe foglalt 
pentagramma, a közepén egy szem motívummal (akár köré a zászló alapszínével megegyező cérnával 
a rúnák is oda lehetnek hímezve), az ötszög mögött pedig egy csákány és egy lovagkard keresztezi 
egymást. 

 

 

 

 

Mesterek műhelyei: 

Kahrei: A nyugalomra vágyó kahrei mester a leégett negyed belsőbb részén kapott műhelyt. E régi 
raktárépület leégett tetejét erős bőrsátorral pótolták, alatta furcsa gépezetek szuszogják gőzzel teli 
álmukat. 
Boszorkánymester: A folyóparton levő kétemeletes malomban rendezték be a BM műhelyét. Közel a 
vízhez és így a csatornákhoz tökéletes hely az éjszakai akciókra, vagy épp egy látványos 
figyelemelterelésre. 
Ficsúr: A nemesi negyedben, közvetlenül a park mellett egy kisebb nemesi kúriában találjuk a nemes 
ficsúrt és segítőit. E nagy, díszes kőépület lakatlanul ásítozik a negyed szívében mióta a nemes úr 
vétett a város erkölcsi kódexével szemben, és így rövid úton megszabadult szép rangjától… 
Professzor: Kinn a Szegénynegyedben, a Vár árnyékában található a Professzor műhelye. Erős fából 
felhúzott épületét a mester emberein kívül városőrök is vigyázzák, ismerve a helyi zűrzavaros 
viszonyokat. 
A mester: A Mesterek Hegyének lábainál, egy régi, mára feljebb kapaszkodott mester műhelyébe 
költözött be a saját mérnök. 
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Az öt nap eseményei, személyenkénti bontásban 
 
 

Kahrei: 
 

1.Nap:  
Korán reggel érkezik, elsőként a mérnökök közül. Részt vesz a nyitó fogadáson,  A Mesterrel 

még jókedvű beszélgetésbe is elegyedik. Azonban amikor szóba kerül, hogy elfoglalhatják a számukra 
kijelölt műhelyeket, azonnal lázba jön és elsiet. 

Gyorsan berendezkedik a műhelyben, bár nem találja rangjához méltónak, azért felszenteli 
Gilronnak. A délutánt azzal tölti, hogy kipakol minden szerszámot és eszközt, leltárba vesz mindent, 
majd rendszerezi őket. 

Este, hogy kipihenje a hosszú út fáradalmait, keres magának egy közepes színvonalú ivót. A jó 
hangulat és a muzsika, na meg persze az ital meghozza a kedvét egy kis szerencsejátékhoz (1). 
Egészen későig űzi a kockákat, de végül még egy kis nyeresége is marad az estén. 

2.Nap: 
 A délelőttöt átalussza egyenes következményeként a tegnap esti mulatozásnak. Azonban kora 

délutánra összeszedi magát és végre nekilát a munkának.  
(2) Estére úgy véli, hogy jól teljesített, így ismét megenged magának egy kevés szórakozást. 

Visszatér az előző esti helyre, és ott folytatja ahol abbahagyta. Viszont a ma esti vendégek között van 
egy csapat szerencsejátékos hiéna, akik az italába tompaságot okozó mérget kevernek, ezzel leplezve a 
csalást. A mérnök a józanésznek ellentmondva nem tud kiszállni a játékból, ezért viszonylag komoly 
tartozásba keveredik. 
 3.Nap: 
 Az ebéd előtti órák ismét haszontalanul telnek el a számára. (3) Ráadásul alig kezd bele a 
szerelésbe, megjelenik nála a tegnapi hiénák behajtója, és a pénzt követeli. Mivel fizetni nem tud, egy 
eredeti kahrei nyílpuskát ígér cserébe az adósság elfelejtéséért. Mindennek a tetejébe még vihar is 
kezdődik, és a rosszul illesztett bőr tető sok helyen beázik. 
 (4)Félve az uzsorás haragjától félreteszi a munkát, és sürgősen nekilát a nyílpuska 
elkészítésének, nem teljes értékűt készít, csak egy kézi nyílpuska átalakítását végzi el.  

Késő estig dolgozik. 
 4.Nap: 
 Mire a vihar véget ér délelőtt, és kisüt a nap, a kahrei mester gépe össze van állítva, még 
ugyan nem működőképes, de már csak finom mechanikai beállítások vannak hátra. 
 (5)A délutánt arra használja, hogy felkeresse a szerencsejátékosokat, és törlessze náluk az 
adósságát. Hiába van még sok dolga a géppel, úrrá lesz rajta a fáradtság és érkezése óta először korán 
nyugovóra tér. 
 5.Nap:  
 A sok megmaradt munka miatt már korán reggel munkához lát, és bizony kapkodnia kell, 
hogy időben be tudja fejezni a szerkezetét. A nap végére azonban, végre beindítja a masinát. ezután 
összepakoltat gyorsan, majd elindul a várudvarra, ámulatba ejtse a vetélytársait a szemlén. 
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Boszorkánymester: 
 
 1.Nap: 
 Embereivel megérkeznek a városba, hatalmas szekeret szállítva. A megnyitóra elküldi 
az élőholt mestert, hogy tegyen eleget a formalitásoknak és vele küldi a púpos szolgát is. 
 A rendelkezésére bocsájtott műhelyben szépen berendezkedik, éppen mintha valóban 
szerkezetet készülne készíteni.  
 (6) Az esti órákban, elkezd végre igazán tevékenykedni. Ő maga, Igor társaságában a 
város temetőjét látogatja meg, ami a tavon, egy kis szigeten található. Itt felnyittat néhány sírt, 
hogy megvizsgálja a potenciális katonák lehetőségét. Egyelőre nem bolygatja meg a holtakat. 
Hazafelé Igor nélkül megy, mert a fejvadász átvágja a révész torkát és a bőrébe bújik (nem 
szó szerint).  A Maszkos ez alatt utcakölykök szolgálatait vásárolja meg, mégpedig arra kéri 
őket, hogy gyűjtsenek neki nagy testű kutyákat. Ezek feltámasztás céljára szükségesek, mikor 
bekerülnek a malomba, megöli őket. A következő három napban a kölykök, és a fejvadászok 
naponta k6-1 kutyát hoznak. Ha az eredmény 0, 1 vagy 2, akkor ellátogat a temetőbe és felébreszt k3 
holtat (0 esetén 3-at), amiket csak az utolsó napon szállíttat oda magához. 
 2.Nap: 
 (7) Reggel azzal kezdi a napot, hogy a műhelyében megtöri a kémszemet, így a varázsló nem 
tudja figyelni. A mentál-lény páncélba börtönzésére egy hosszadalmas rituálé áll a rendelkezésére, 
amit, ha már nincsenek figyelő szemek, meg is kezd. A rituálé az 5. napon ér véget, ám a befejező 
sorokat csak akkor végzi el, amikor már el akarja szabadítani. A rituálé megszakadhat, ő is több 
részletben végzi el. A maszkos csapdákat helyez el az öreg malom épületében, hogy biztosan legyenek 
hívatlan látogatóik.  

(8) Estére befejezi a rituálé enapi részét a boszorkánymester, így az utcakölykök által 
összefogdosott kutyákat feléleszti, és ha szükséges a temetőbe is ellátogat. A holtak feltámasztása 
után, a több hatalom itala elfogyasztása miatt, szinte azonnal kidől aludni. 

3.Nap: 
(23) Reggel megkezdi a pecsét rituáléját, és kora estig abba sem hagyja, akkor is egy rosszul 

sikerült szabotázs kísérlet zökkenti ki. Belopóznak a malom alsó szintjére, de mire eszmélnek már két 
emberükkel végzett a maszkos, így hanyatt homlok elmenekülnek. A hullákat behajítják a folyóba, de 
vérfoltok maradnak, ha esetleg később erre járnának a karakterek. 

(8) Az utcakölykök által összefogdosott kutyákat feléleszti, és ha szükséges a temetőbe is 
ellátogat. A holtak feltámasztása után, a több hatalom itala elfogyasztása miatt, szinte azonnal kidől 
aludni. 

4.Nap: 
Ismét az egész napot a rituálé elvégzésére fordítja majd az esti órákat újfent halott kis 

kedvenceinek szenteli. (8) 
5.Nap: 
(9) Reggel felkelve, elkezdi összeszedni, a rajtaütéshez szükséges dolgokat, ellenőrzi 

a mérgeket illetve, hogy minden a helyén van e. A „találmányt” két szekérre pakolják fel. Az 
egyiken utaznak a boszorkánymester halott kutyái és emberei, természetesen a kíváncsi 
szemek elől gondosan eltakarva, a másik pedig a hatalmas páncélzatot viszi. Az élőholt 
mester ugyan még mozgásra képes, de beszélni már nem tud, így ő csak ül a kocsipadon. 
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Ficsúr: 
 
 1.Nap: 
 Nem kapkodja el az érkezést. Ebédidőben érkezik csak meg, így a fogadáson nem is 
vesz részt. Egy szolgáját előre küldi, hogy tudja meg, hol lesz a műhelye és egyből oda vezeti 
a kocsikat. A délutánt pihenéssel tölti, amíg a szolgái berendezik a műhelyét. 
 Esti órákban aztán felkerekedik, és megkeresi a város legdrágább és legelőkelőbb 
fogadóját, majd igényesen lerészegedik. 
 2.Nap: 
 Az éjszakázás miatt csak délben kel fel és az italtól megviselten elkezdi bütykölni a 
gépet, ami már addigra félig össze van állítva. Ezt hamar megunja, mivel nem nagyon tud 
koncentrálni. A másnaposságra legjobb a pofa sör,mottót követve, este ismét ellátogat az 
ivóba. (10) Ám ezen az estén emberére akad, és odáig fajulnak az események, hogy a sértett 
párbajt követel, amit a Ficsúr, már csak nemesi büszkeségből is, elfogad. A dolgot másnapra 
teszik, mikor a nap a legmagasabban jár. Eközben Denok javít a gépen. 
   

3.Nap: 
 Reggel Denok ébreszti, és saját akarata ellenére, de arra bíztatja, hogy dolgozzon 
végre egy kicsit, hosszú készülődés után végre hozzálát a munkához. (11) Azonban nem 
sokáig folytatja, mert elérkezik a dél, és elmegy párbajozni. A párbajra a nemesi negyed 
parkjában kerül sor. A ficsúr nehezen ugyan, de sikeresen megnyeri a párbajt (a párbaj okát és 
jutalmát a mesélőre bízom). (12) Az estét azzal tölti, hogy a párbajban szerzett sebeit 
nyalogatja, és a szolgálóinak elmeséli újra meg újra, persze némi színezéssel. Denok ez alatt 
szorgosan munkálkodik. 

4.Nap: 
Frissen és kipihenten ébret, így a törpe nagy bánatára hatalmas lelkesedéssel veti bele 

magát a munkába. (13) a lelkesedése azonban ebéd utánra némileg alább hagy, így 
nagylelkűen átengedi a terepet Denoknak, had vegye ő is ki a részét a munkából. Szerelés 
helyett inkább a nemesi negyed parkjában sétálgatva lesi a hölgyeket, majd miután kiszemelte 
áldozatát, erőteljesen udvarolni kezd. (14) Az udvarlás sikert hoz neki, az éjszakát a 
könnyűvérű nemes kisasszonnyal tölti. 

5.Nap: 
(15) Mikor felkel, a műhelybe siet ahol a törpe már közel befejezte a szerkezetet. 

Mikor neki akar látni, akkor buta indokokkal pihenni küldi, nem hagyja, hogy hozzányúljon 
ilyen közel a bemutatóhoz. Délután összepakolnak, a gépezetet, pedig a szekérre rögzítik és 
elindulnak. 
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Professzor: 
 
 1.Nap: 

Reggel éppen még időben érkezik, hogy részt tudjon venni a fogadáson. 
A tanoncait elküldi, hogy keressék meg a műhelyét, és pakoljanak ki mindent, amire ő odaér. 
Később azonban mikor ő is megérkezik a műhelybe, nem tetszik neki, ahogyan kipakoltak, 
ezért átrendezteti az egészet. (16) Miután berendezkedtek, az út porát lemosandó a helyi 
olcsó kurtizánok karjai között keres nyugalmat és reggelig elő sem kerül.  
 2.Nap: 
 Korán reggel miután visszabattyog a műhelyébe, egy feketeleves után nekilát a 
szerkezete elkészítésének. Ebédelni elmegy a közeli fogadóba és utána egy jó pár órát sétálgat 
a városban, lazít, sziesztázik. Sötétedés után ismét visszatér a műhelyébe és éjszakába 
nyúlóan dolgozik. 
  3.Nap: 
 (17) A hajnali órákban, arra ébred, hogy a hímtagja borzalmasan viszket, és piros 
kiütések jelentek meg rajta. Nagyon megijed, és azonnal felkeresi a város, legnevesebb 
gyógyítóját. Az orvos azt, megállapítja, hogy valami nem betegséget szerezhetett, de 
szerencsére inkább csak nagyon kellemetlen, mint veszélyes. Megállapítja, hogy egy 
gyógyfüvekből készített a városban igen elterjedt olaj gyorsan segíthet a baján, ezen kívül a 
higiénia érdekében egy alapos fürdést javasol neki. 
 (18) Az orvos utasításait követve, addig kutat a városban, amíg nem talál egy 
megfelelő gyógyfüves asszonyt. Miután megszerezte az olajat, kissé megkönnyebbül és a 
fürdőzésre már, mint kellemes, megérdemelt dologra gondol. Fürdő után visszamegy a 
műhelyébe és egész este dolgozik. 

4.Nap: 
Egy kevés alvás után már korán reggel fent van, és a műhelyben dolgozik. Éppen csak 

enni és pár perces pihenőket tartani áll meg. Annyira belejön, hogy a kora esti órákban már el 
is készül a szerkezete. Estig össze is pakol, és a bemutatóra kész állapotba hoz mindent. 

 
5.Nap: 
Az utolsó napra nem sok dolga akad, így élvezi a város nyújtotta lehetőségeket, bort, 

muzsikát, nőket (most már jobban válogatva, csak a legdrágábból). Majd mikor elérkezik az 
ideje, elindul a szemlére. 

 
  



25 
 

A Mester: 
 
 1.Nap: 
 A játékosokkal az oldalán, kényelmesen, kora délután gurul be a két súlyosan 
megrakott szekér. Mikor megérkeznek a fogadásra, a Professzor még nincs jelen. 
Természetesen a Ficsúr sincs, de ő később sem érkezik. A játékosoknak itt van lehetősége 
alaposan szemügyre venni a többi mestert és némelyiknek az embereit is. ha szemfülesek, 
kihallgathatják, hogy melyik mérnöknek hol van a bázisa, illetve egy kér szót még a 
találmányokkal kapcsolatban is elcsíphetnek. 
 A fogadás vége felé már türelmetlenkedni kezd, szeretne végre munkához látni. Mikor 
végre elszabadul azonnal a műhelyhez hajtat, és hangosan osztogatva a parancsokat kipakoltat 
mindent. A játékosoknak nem parancsol közvetlenül, de ha éppen ott ácsorognak üres kézzel, 
akkor rájuk szól, hogy segítsenek. Ha végeztek, nagy hévvel lát munkának. 
 2.Nap: 
 A kora reggeli órákban, még nem lehet felébreszteni. Már jócskán megközelítette a 
nap az égbolt tetejét, mire elkezd dolgozni. (19) Úgy érzi, nem tud kellően hatékonyan 
dolgozni, ezért megkéri a játékosokat, hogy szerezzenek neki egy kis élénkítő szert. A munkát 
megint késő estig folytatja.    

3.Nap:  
(20) Reggelre Buksi eltűnik, pedig reggelre mindig visszajön. Jares kétségbeesett 

kutakodásba kezd, és ebbe a karaktereket is bevonja. Vissza akarja kapni a kutyát. Az állat 
egyébként a boszorkánymester kóbor kutya gyűjtő akciójának lett az áldozata. legközelebb 
csak a szemlén találkozhatnak vele „élve”. Délutánra összeszedi magát és újból munkához lát. 
(21) Este a boszorkánymestert megtámadó kompánia Jares-t veszi célba, ha nincsenek jelen a 
karakterek, felforgatják a labort, de csak kijavítható károkat okoznak. (Ha a játékosok nagyon 
gyorsan haladnának a modullal, a második óra végén már itt tartanak, akkor a szabotőrök akár 
járhatnak nagyobb sikerrel, és el tudják rabolni a mestert.) 

4.Nap, 5.Nap: 
Reggel megint sokáig alszik az előző napi megpróbáltatások hatására. Utána nekiáll 

dolgozni, telenyomja magát élénkítővel, és egészen az ötödik nap délutánjáig be sem fejezi. 
Addigra elkészül a találmánnyal, szépen előkészül és összekaparva a kompániáját, elindul a 
szemlére. 
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Végjáték 
 

A verseny eredményhirdetését a kaszárnya udvarán tartják, az ötödik nap estéjén. Az 
udvar közepén felsorakoznak a versenyben résztvevő mérnökök, a találmányaik oldalán. A 
kísérők egy balkon alatti, fából frissen felállított tribünön foglalnak helyet, onnan nézhetik, 
hogy mire képesek a harci masinák. A város vezetésének képviselői, Sir Huugo Arabassal és 
az udvari varázslóval valamint 20+x (ahol x, a játékosok erősségének függvényében 
meghatározott érték) harcossal a kaszárnya épületének bejárata elől, egy emelvényről nézik 
végig a műsort. A bemutatók, az esti érkezés sorrendjében zajlanak le. Ez alapján 
mindenképpen a boszorkánymester kezdi a bemutatót, akinek a találmánya természetesen 
működésképtelen. Amíg a többiek (a sorrend innentől mindegy) szintén megcsinálják a saját 
gépük bemutatóját, a boszorkánymester befejezi a páncélba börtönzés rituáléját.  

A bemutatók utána a város vezetője veszi át a szót. Egy rövid köszönetnyilvánító 
beszédet mond, majd azzal zárja le a mondandóját, hogy mindenkinek köszöni a részvételt, 
nyertest nem hirdetnek, a gépek maradnak, de legalább az életüket megtarthatják. A hátuk 
mögött ott a kapu, holnap hajnalig szíveskedjenek a kíséretükkel együtt elhagyni a várost. Ha 
nagy zúgolódás támad, akkor mihez tartás végett egy két mestert vagy tanoncot lenyilaztat. 
Ezt a pillanatot választja a boszorkánymester az akció elindításához. A páncél életre kel, ő 
pedig bombából, vagy ha azzal történt valami, akkor manából ködöt csinál. A ködben 
elereszti a felkeltett holtakat, valamint a két fejvadász is akcióba lendül. Elsődleges céljuk a 
mérnökök és a gépek megsemmisítése. A mentál-páncéllal birokra kel a kahrei mérnök 
masinája, már amennyiben nem tették tönkre. Ha nem oszlatják el valamilyen módon a ködöt, 
akkor mindenki harcolni fog mindenkivel a totális káosz közepette. 
 
Egyéb lehetséges befejezések: 

• Ha minden vetélytársat elintéznek, akkor bizony egyedül kell szembenézniük a totális 
káosszal. Ez nem hatja meg a szervezőket, ebben az esetben is igényt tartanak a még 
működő gépekre, és persze fizetés nélkül.  

• Akiket sikerül versenyképtelenné tenniük, ugyanúgy részt vesznek a végső szemlén. 
Kivétel, hogyha nem szabotálták, hanem valahogy kizáratták őket. 
 

A városban lévő, játékosoktól független események: 
• A Harmadik nap reggelén, már gyülekeznek a viharfelhők és délutánra hatalmas vihar 

kerekedik égzengéssel és orkánnal. Csak másnap délutánra süt ki a nap. 
• (22) Második nap délután, nyilvános kivégzéseket tartanak a főtéren. (Ez akár összeköthető 

az élénkítő beszerzésével.) 
• (24) A második nap estéjén a mesterek és kísérőik számára biztosított étel romlott volt, aki 

eszik belőle, annak komoly hasi görcsei, és hasmenése lesz. 
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Véletlenszerű események: 
 
A szórakozás, és a változatosság kedvéért, vannak opcionális történések, melyeket a mesélő, ha jónak 
és a helyzetbe illőnek lát, belefaraghat a történetbe. Ezek az események semmilyen hatással nincsenek 
a történet fonalára, csupán a színesítést, szórakoztató helyzetek megteremtését szolgálja.  
 

1. Az egyik mester műhelye véletlenül vagy gyújtogató miatt leég. A felszerelés, és a gép többé-
kevésbé épp marad. 

2. Tolvajok rabolnak valamelyik mesternél, aki ezek utána többiekre gyanakodva elkezd velük 
üvöltözni, és követeli, hogy mindent adjanak vissza. 

3. A város vezetése,ellenőrzi, akár többször is a Mester műhelyét, kutakodnak, mondván 
keresnek valakit, lökdösődnek, egy két apróbb dolgot el is ronthatnak. 

4. Szintén a város vezetésének részéről érkező emberek a játékosokat veszik szigorúan 
szemügyre, azzal az indokkal, hogy gyanúsak. Ezzel a kár a megölt és folyóba hajított 
szabotőrök utáni nyomozás iránt fel lehet kelteni az érdeklődést, ha nagyon nem tudnák a 
játékosok, hogy mitévők legyenek. 

5. Utcai verekedés, amelybe véletlenül belekeverik a játékosokat. 
6. Egy tizenéves zsebtolvaj meglopja az egyik játékost, de rajtakapja. 
7. A fogadóba ahol ülnek, betéved egy virágárus lány. Csinos ruhában megfésült hajjal, igazi 

szép kis falusi lányka. A karaktereknek ajánlgatja, hogy vegyenek tőle rózsát, és ha eleget 
tesznek ennek az ajánlatnak, mikor átadja, véletlenül megszúrja a vevő ujját egy rajta maradt 
tövis. A lány szabadkozik, és másikat szeretne adni, amin nincsen tövis.  

8. Szintén egy fogadóban egyik este sör-virsli versenyt rendeznek, és a jutalom egy heti ingyen 
szállás. 

9. Az utcán kis kerekes kordával árusító, kétes eredetű sülteket kínáló asszony. A húsok kóbor 
kutyákból, és mostanában inkább patkányokból (mivel a kutyák ugyebár fogynak) készülnek. 
Ha megkérdezik milyen hús az asszony cinkos tekintettel közelebb hajolva, de egyenesen 
válaszol, és még azt is elmondja, hogy a kutya sokkal jobb, de az elmúlt napokban összesen 
egyet talált. Ha esetleg megkóstolják, igazán finom. 

10. Az utcán sétálgató karakterek előtt kivágódik az egyik ház ajtaja, egy nő esik ki keresztül az 
ajtónyíláson. Félig menekül, félig próbál feltápászkodni, mikor egy férfi lép ki utána, egy 
számszeríjjal a kezében, majd büdös lotyó felkiáltással egy vesszőt repít szerencsétlen asszony 
mellkasába. 
 

Ha a kalandmester úgy dönt, hogy véletlenszerűen illeszt bele a kalandba ezekből az eseményekből, az 
egy k10 el könnyen megteheti. 
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Az eseményeket összefoglaló időtábla: 
 

  
Városi 

független 
történések 

Kahrei Boszorkány-
mester Ficsúr Professzor A mester   

1. 
Nap 

  
Megérkezik a 

városba, 
Megnyitó 

Megérkezik a 
városba, 

Megnyitó 
  

Megérkezik a 
városba, 

Megnyitó 

Megérkezik a 
városba, Megnyitó Dé.e. 

  

Berendezkedik 
a műhelyében, 

majd 
felszenteli 
Gilronnak 

Berendezkedik 
a műhelyben 

Késve 
érkezik, 

Embereivel 
berendezteti 
a műhelyt 

Berendezkedik 
a műhelyben 

Berendezkedik a 
műhelyben Dé.u. 

  

Felkeres egy 
ivót, majd leül 

szerencse- 
játékozni (1) 

Utcakölykök, 
Temető, Révész 

(6) 

Jómódú 
fogadóban 

iszik 

Bordélyházba 
megy (16) Nekiáll dolgozni Este 

2. 
Nap 

  Alszik 

Megtöri a 
kémjelet, Pecsét 
rituálé kezdete 

(7) 

Alszik A műhelyében 
szerel Alszik Dé.e. 

Nyilvános 
kivégzés a 

főtéren 
(22) 

A műhelyében 
szerel 

Pecsét rituálé, a 
Maszkos 

csapdákat rak ki 
a műhelyben 

Próbálkozik 
a szereléssel 

Sétálgat, 
nézelődik a 
városban, 

Pihen 

A műhelyében 
szerel, Jk-kat elküldi 

élénkítőért (19) 
Dé.u. 

 A 
mesterek 
számára 

biztosított 
étel 

romlott 
(24) 

Ismét 
szerencse- 
játékozik, 
Adósságba 

keveredik (2) 

Kóbor kutya 
élesztése (8) 

Ivóban 
párbajt 

provokál, 
Segéd 

szerel (10) 

A műhelyében 
szerel A műhelyében szerel Este 

3. 
Nap 

vihar 
kezdődik 

Alszik, 
Uzsorás 

látogatása (3) 

Pecsét rituálé, 
Estére a holt 
mesterben a 

mágia kötései 
meggyengülnek, 

többé nem 
mutatkozik, 

Balul sikerült 
szabotázs (23) 

Próbálkozik 
a szereléssel 

Gyógyítóhoz 
megy (17) 

Buksi eltűnik, 
Kétségbeesetten 

keresi (20) 
Dé.e. 

vihar 
Kahrei Ny. p.-

t készít, 
Adósság 

fejében (4) 

Párbaj (11) 

Gyógyfüveket 
vásárol, 

Fürdőbe megy 
(18) 

A műhelyében szerel Dé.u. 

vihar Kóbor kutya 
élesztése (8) 

Ápolgatja, 
ápolgattatja 

magát, 
Segéd 

szerel (12) 

A műhelyében 
szerel 

Szabotőrök 
rongálási kísérlete 

(21) 
Este 
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Városi 

független 
történések 

Kahrei Boszorkány-
mester Ficsúr Professzor A mester   

4. 
Nap 

vihar Összeilleszti a 
gépet 

Pecsét rituálé 

Próbálkozik a 
szereléssel 

A műhelyében 
szerel Alszik Dé.e. 

  Törleszti az 
adósságát (5) 

Udvarol, 
Segéd Szerel 

(13) 

A műhelyében 
szerel 

A műhelyében 
szerel Dé.u. 

  Alszik Kóbor kutya 
élesztése (8) 

Nemeshölgyel 
tölti az 

éjszakát, Segéd 
szerel (14)  

A géppel 
hamar végez, 
Felkészül az 
átszállítására 

A műhelyében 
szerel egész 
éjjel, hogy 
befejezze a 
szerkezetet 

Este 

5. 
Nap 

  A műhelyében 
szerel, Az 

extra munka 
miatt lemaradt 
ezért kapkod 

Előkészíti a 
költözést (9) 

Próbálkozik a 
szereléssel, 
Segéd nem 
hagyja (15) 

Fizetős 
hölgyek 

társaságában 
múlatja el az 

időt 

Dé.e. 

  Pecsét rituálé 
befejezése Készülődik Előkészíti a 

költözést Dé.u. 

  A találmányok bemutatása a kastély udvarán, Végjáték Este 
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A térképek csupán illusztráció gyanánt szolgálnak, hogy a játékosok illetve a kalandmester 
könnyebben alkothasson képet a város szerkezetéről. Azok méretei, és arányai nem felelnek meg a 
város valódi paramétereinek. A rajzolt látkép a karaktereknek is megmutatható, viszont a színes csak a 
kalandmesterek számára van. 


