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Magus modul 

P.sz.: 3705 Krad kvartja, Felemelkedők hava 3. napja 

Helyszín: Erion 



2 

 

 

Hangulatkeltő: 
 

Ren már izgatottan várta, hogy véget érjen a munkanap és megkapja várva várt fizetését. 

- Ma megkérem kezét! - újságolta lelkesen munkatársának, aki csak a fejét csóválta. 

Ren a Vittadora Utazóház és Postakocsi Szolgálatnál dolgozott, ő válogatta szét a leveleket az út 

irányuknak megfelelően. Választottja Vanessa, Erik Ravel bőr és prém kereskedő lánya. 

 

Ren ahogy megkapta fizetését, azonnal a kereskedő negyed egyik ékszerésze felé vette az irányt. 

Már hetekkel ezelőtt kinézte a gyűrűt: ezüst volt, nem záródott teljesen körbe, két végén egy-egy 

farkasfej vicsorgott, és szemeikbe kék drágaköveket foglaltak. 

 

Rengeteget kellett spórolnia rá, de úgy érezte, megérte. Új szerzeményét zsebébe rejtve elindult 

szíve hölgyének háza felé, fejében lánykérés szövegét forgatva, újra és újra. 

Mikor befordult az utcába megtorpant. A lakás kapuja közelében ott állt Vanessa egy ismeretlen 

férfival. Szeme ragyogott a boldogságtól és a fény megcsillant az ujján. 

 

Ren már nem emlékezett, hogy jutott fel a város falra, csendben a távolba nézett, majd zsebébe 

nyúlt, de a gyűrű nem volt sehol. Csak egy szövet darab simult a kezébe. Kivette, de rá sem 

pillantott, már nem érdekelte semmi, csak a mélység. 

 

Egy fehér szövet darab száll a szél szárnyán, néha fel, néha lejjebb ereszkedik. Nincs rajta más, csak 

egy liliomról készült rajz, ami végül megpihen egy rózsabokor tövisei közt. 

 

 

Felvezető: 
 

Sen Dean vagy Alex Sored, de hívták már Elamo Are-nek is, hogy mi az igazi neve, tán már ő maga 

sem emlékszik, de ő rá lehet mondani, hogy igazán jó képű gazfickó. Valaha utca gyerekként kezdte, 

messzi északon, majd sokáig kalandozók életét élte, most Erionban információkkal kereskedik és 

régi kalandjairól regél… 

Ám titkon még olykor elkövet néhány „csintalanságot” saját szórakoztatására. 

Motiváció: Szereti edzésben tartani magát, emellett szórakoztatja a különböző emberi reakciók, 

szereti megfigyelni őket, sokat látott már világban, de úgy gondolja, mindig lehet újat.  

Azt sose akarta, hogy ezek miatt valaki meghaljon, de nem gyötri magát a történtek miatt. Szerinte 

érzéseket meg kell tanulni irányítani, de Ren és Miszi nem volt képes rá. 

 

Erion egyes köreiben terjed pletyka egy Liliom nevű mester tolvajról, aki minden rablás után egy 

kis liliomról készült rajzot hagy az áldozatánál. Sen Dean tud róla információkkal szolgálni (bár azt 

sose vallaná be, hogy ő maga a Liliom) 
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Karakter: Sean Dean  (10es szintű bárd) fekete hajú, igéző tekintetű 

Erő Áll Gyor Ügy Egs Szép Int Aka Aszt Érz 

10 14 18 18 15 17 15 13 13 16 

Pszi Mana Ép Fp AME MME Ké Té Vé Cé 

46 50 10 103 49 49 50 69 124 18 

Harc értékek fegyver nélkül, ellenállások dinamikus pajzs nélkül 

Fontosabb képzettségek: Zárnyitás 100%, Lopózás 100%, Rejtőzködés 100%, Zsebmetszés 100% 

Fegyverhasználat Mf (hegyes tőr, hárító tőr, dobótőr), Fegyver dobás Mf, Álcázás/álruha Mf 

Kötelékből szabadulás Mf, Mellébeszélés Mf, Érték becslés Mf, Lélektan Mf 

 

Javaslat Km-eknek: 
Amikor leírod Sen Deant és utána alteregóit, akkor mindegyiknél használj egy nem túl feltűnő, de 

hasonló kifejezést, ezzel halványan utalva, hogy ugyan azok. Ne dobas rá, ha játékosoknak 

maguktól nem tűnik fel, nem gond, nem az a lényeg. :) 

Sen Dean, Elamo, Alex Sored- 

 

Történések: 
Játékosok most térnek vissza egy küldetésről, amiben egy kisebb tárgyat kellett megszerezniük, egy 

Hold Róka szobrot, legyen benne a csapat előtörténetben. 

A Fehér Holló Fogadóban fognak találkozni megbízójukkal, Evor Berettel, de ekkor észreveszik, 

hogy a tárgy eltűnt, de nem csak az, hanem az egyik játékos karakternek egyik tárgya is, ha lehet 

olyan, ami egyedi (családi ékszer, szerelmi zálog, lényeg, hogy ösztönözze a visszaszerzésre 

(például egyik ereklye, ami karakter előtörténetében szerepel)) és az eltűnt tárgyak helyére egy 

szövetre rajzolt liliomot raktak. 

 

Evor Beret rendszeresen jár a fogadóba sakkozni vagy egyéb társasjátékokat játszani a helyi nemesi 

klubbal, de ha nem lenne ott és elküldenek érte egy futárt, hamar odasiet mert már nagyon szeretné 

a szobrot. 

 

Hold róka szobor. Noir ereklye, hordozójának szerencsét hoz (dobásaihoz +1et hozzáadhat, úgy 

működik mint a szerencse amulett Etk 389) 

 

Liliomos rajzokról nem lehet sokat kideríteni, ha valaki (pl egy bárd) visszanézi a tárgy múltját, 

akkor csak sötétséget lát. (Mivel Liliom is bárd tudja, jól, hogy mit tesz ez a varázslat, így zsákban 

veszi anyagot, majd sötétben vágja fel és rajzol rá, sötétben rajzolást még Mirától tanulta.) 

Rajzoknak nincs kötődése senkihez, maximum azokhoz, akikhez kerültek a tolvajlás után 

(Liliomnál nem voltak annyit és csak tolvajlás előtt vette magához őket.) 
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Információ szerzés: 

Ha elmondják Evor Beretnek a dolgot, akkor elkomorodik, addig nem hajlandó fizetni, amíg vissza 

nem szerzik a tárgyat, de elmondja, hogy hallott már Liliomról, egyik barátját Manza Skan-t is 

meglopta már. Manza vezeti a Malagor gladiátor iskolát. 

 

Útmutatás papi varázslat, nem mutatja meg merre van, mert másik térben tartózkodik.(Mély 

tarisznya varázstárgy) 

 

Ha virág boltot keresnek és ott érdeklődnek, akkor mondják ők nem értenek rajzokhoz, de menjenek 

az Erioni Hercegi Bankházba, ott vannak szakértők akik értenek festményekhez. Rajzon szerintük 

Fehér liliom van, ami a szüzesség és ártatlanság jelképe. 

 

Ha másnál érdeklődnek róla, dobj d100-zal. 

01-33 akkor meg tudhatják, hogy van egy Liliom nevű tolvaj, aki már néhány embert megfosztott 

egyes tárgyaitól.  Manza Skan-t a Malagor gladiátor iskola vezetőjét. 

34-66 akkor meg tudhatják, hogy van egy Liliom nevű tolvaj, aki már néhány embert megfosztott 

egyes tárgyaitól. Ank Moor tavernájában sokszor előforduló Sen Dean-t  

67-100 nem tudnak róla, de menjenek az Erioni Hercegi Bankházba, ott vannak szakértők akik 

értenek festményekhez. 

 

Erioni Hercegi Bankház 

Nem engednek be fegyvert, szakértőnek Gregor Elmaichot küldik, aki szeret nagyon színesen 

öltözni és kicsit selypít. Csapat férfi izmos tagjainak szívesen tesz ajánlatot, hogy lefesti őket. 

Rajzról annyit mond, hogy egyszerű munka, ő akár vakon is megrajzolná, de már hallott Liliom 

nevű tolvajról és érdemes Sen Dean-t keresni az Ank Moor Tavernájában ő segíthet. 

 

Mazna Skan 

Manza Skan-t Rivini aréna melletti gladiátor iskolában találják meg, épp újoncok képességeit 

vizsgálják, hogy eldöntsék, melyik milyen fegyvernemezt kezdjen el tanulni. 

Karaktereknek csak annyit mond, hogy tőle egy díszpajzsot loptak, aminek a helyére egy liliom 

rajzot kapott, próbálta kideríteni ki lehetet, Sen Deanhez irányították, ő egy információ kereskedő 

az Ank Moor Tavernába, neki még nem volt ideje elmenni oda, de hálás lenne ha visszaszereznék a 

pajzsot neki. 

 

Ank Moor tavernája 

Sen Dean az emeleten, központi helyen ül, háttal a falnak. Ha kalandozó körbe néznek (Érzékelés-1) 

láthatják, hogy többen figyelik Dean-t. (Védelmezők 10en vannak) 

Sen éppen tárggyal, ha JK-ák megvárják, akkor még hárman vannak előttük. 

Ha odalépnek, akkor Sen kéri őket, hogy várjanak és meghívja őket egy italra. 

Ha JK-ák agresszívak, akkor a Védelmezők közül heten azonnal felállnak és közelebb lépnek. 

 

Védelmezők: egy varázsló (Loj Terana, 8as szintű), egy pap (Avron Pafot, 9es szintű) és egy harcos 

(Morkan Sirban, 9es szintű) ők azok, akik (Dean régi kalandozó társai, nem tudják, hogy Dean 

megegyezik Liliommal) segítik és védik Deant, mert nekik is jó bevétel forrás az információ 

kereskedés. 

Ezen kívül van még hét harcos, akik Morkan tanítványai. Morkan másod állásban fent tart egy 

fegyveroktató iskolát. 

Loj a Hercegi könyvtárban másolóként szokott dolgozgatni, de csak azért mert szereti csinálni. 

Avron gyógyítóként szokott segíteni a Rivini arénában, így amikor karakterek ott járnak láthatják. 
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Dean délután 2 és 6 között szokott a Tavernában lenni, a modul több napot ölel fel, mert egyes 

helyszínek pár órás sétára vannak. Az „utolsó” nap előtt jelezze, hogy másnap nem ér rá, mert 

vendégség be megy. 

 

Ha nem kerül sor harcra, akkor beszél velük. Elmondja, hogy Liliom őt is meglopta és lantja helyén 

egy liliom rajzot talált. Majd, mondja, hogy fizetség ellenében szívesen szerez információkat 

Liliomról, megkérdezi a karakterek mennyit adnának, ő a dupláját kéri. (de minimum 1 aranyat, ha 

karakterek túl keveset mondanának) Mondja, hogy két óra múlva térjenek vissza. 

 

Ha pontosak, akkor Dean rögtön fogadja őket, ha nem pontosak, akkor dobj egy d6-tal és az 

történik ami az eredmény, de választható is: 

1 – Dean nincs ott, de időpont előtt 5 perccel leül helyére 

2 – Dean lanton zenél (ha kérdőre vonják, azt mondja, hogy az egy másik lant) 

3 – Dean épp eszik, ilyenkor kéri JK-kat, hogy várjanak míg befejezi 

4 – Dean épp mással tárgyal és azon kívül még egy személy várakozik 

5 – Dean épp mással tárgyal, de utána rögtön jöhetnek a jk-ák 

6 – Dean tudja a JK-kat fogadni 

 

Információk, minden alkalommal kettőt mond, és jelzi, hogy következő alkalomig, próbál még 

információt szerezni, természetesen a szokásos áron, első és második közt sorend megváltoztatható, 

de Miracor mindenképp legyen a végén, ha lassan haladnak második kör kihagyható: 

- 1. Liza, Vörös Szajha egyik alkalmazottja, vádolták már lopással régen, lehet azóta ügyesebb lett, 

Liliom rajzot egy kuncsaftjánál találták, aki azt mondta, hogy a nő szobájából hozta, mert 

megtetszett neki, és remélte ez emlékezteti a lányra. Dean emberei a kuncsaftot kikérdezték, hogy 

biztos nem e övé az a rajz, de őszinte volt. Lizát még nem volt ideje felkeresni. 

- 1. Léna, kikötő mester felesége. Férjénél, Greg Riefnél látták a Liliom rajzot, ő azt mondta 

felesége asztaláról vette el, és azt is hozzátette, hogy felesége esténként gyanús mód eltűnik, ennek 

még nem sikerült utána járni. 

- 2. Lujza, Vittadora Utazóház és Postakocsi Szolgálat alkalmazottja, egyesek szerint apja virágárus 

volt és pont ilyen liliomot is árultak 

- 2. Mira, Vörös Gárda kapitányának lánya, hasonló szimbólumot rajzolt Ir Akin dzsad kereskedő 

fiának Eber Akin-nak (szerelme zálogául) 

- 3. Miszi, Rivini Aréna egykori jegypénztárosának asztalán is ezt a jelet találták, mielőtt eltűnt 

- 3. Miracor, kinek az Imeko torony mellett van boltja árult már olyan portékát, amit a Liliom lopott. 

(NE ez legyen az először megadott információ) 

 

Amikor Miracoros információt mondja, utána is jelzi, hogy várja vissza a karaktereket, és addig 

utána néz plusz információknak, de másnap nem tudja őket fogadni, mert vendégségben lesz. 

 

Ha kutatnak megadott személyek után, következő derül ki: 

- Liza: Vörös Szajhában mikor érdeklődnek lány utána, mondják hogy épp kuncsaft van nála, amíg 

várnak odamegy a Madam (Kira) és ajánl nekik másik lányt. Ha elmondják Madamnak azt Lizáról 

amit tudnak, hogy tolvaj volt, akkor felháborodik, mert nem tudta ezt Liza múltjából és sokkal 

segítő készebb lesz, mert nem akarja, hogy a háznak rossz híre kelljen. 

Liza amúgy elmondja, hogy csak ételt akart lopni egy Elamo nevű férfitől, aki elkapta és ezt észre 

vette a Vörös Gárda egyik embere, így odament, Liza rögtön bevallott mindent, Elamo nem tett 

feljelentést, sőt lefizette a katonát, hogy ne csukja le Lizát, azóta nem látta a férfit, akinek szép 

szőke haja volt és igéző tekintete. Egyszer őt is meglopta a Liliom, tőle egy kék kristályos 

nyakláncot vitt el. 
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- Léna: A férje nyit ajtót (Greg Rief, 6os szépségű, egy betegség miatt ilyen az arca) csak azt lehet 

meg tudni, hogy felesége egyes esténként eltűnik, azt mondja, hogy barátnőihez megy át, de 

férjének gyanús. 

Léna ha férje ott van azt mondja, hogy barátnőihez megy, de látszik nem mond igazat és feszeng a 

férfi mellett. Ha egyedül van azt mondja, hogy csak sétálni megy, hogy ne kelljen kettesbe lennie 

férjével, mert nagyon agresszív ember, de ha ráijesztenek akkor bevallja, hogy szeretője van. 

Egyszer őt is meglopta a Liliom, tőle egy macskás szobrot vitt el. 

 

Ha kifigyelik, hajnali három körül megy el és öt körül már vissza is ér. Egy kereskedő házához 

megy, ahol Jeromos a testőr várja, Jeromosnak van egy kis háza a kereskedő kertjében. 

 

 

- Lujza: Igen apja árult virágokat, de nem tudja, hogy volt e pontosan ilyen liliom, viszont egy ilyen 

rajzot ő is talált, eltűnt vázája helyén, amit még apjától kapott. Az Álmos Orchidea virágüzlet volt 

az övék, most éppen nagy bátyja Connor vezeti. 

 

Virágüzlet, kétszintes épület, magas bent a páratartalom, mindenféle növény fellelhető benne. 

Pultba Jefferson van, Connor jobb keze, szívesen körbe vezet bárkit. Liliom rajzról annyit mond, 

hogy nem túl jellegzetes, szinte összes liliomra ráillik, de megemlíti a Fehér liliomot, ami a 

szüzesség és ártatlanság jelképe. 

 

 

-Mira: Gárda kapitánya (Meno Vereth)éppen otthon van, fegyvert nem enged a házba, érdekli, hogy 

mit szeretnének a vendégek, ha apjának beszélnek a tolvajlásokról, akkor az apa ideges lesz és 

elküldi a karaktereket. Ha csak Eber Akint említik meg, akkor is elvörösödik a feje, látszik rajta, 

hogy ő nem szimpatizál a fiatalemberrel, de engedi a JK-kat a lányával beszélgetni. Ha egyik sem, 

akkor is látszik az apán, hogy végigméri karaktereket, de engedi, hogy beszéljenek lányával. 

Mira elmondja, hogy igen rajzolt már szimbólumkát szerelme zálogául, eddig három embernek 

adott ilyet: Alex Sored-nek (ha kérdezik kinézetét, akkor festet vörös haja volt, de jól állt neki és 

igéző tekintetű), Mare Skan-nak (Manza Skan fia) és Eber Akin-nak, akiről úgy érzi, hogy most ő 

az igazi. 

 

 

- Miszi: Nem sokan ismerték, másik jegypénztáros hölgy (Silla) azt mondja, hogy csendes lány volt, 

de aztán lett egy szerelme, valamilyen Alex, akitől boldog volt, de egy este munka közben otthagyta 

a pénztárt és az asztalán egy Liliom szimbólumot találtak, tán a pénztárosok főnöke (Brendon) 

többet tud. 

 

Brendon irodájában van, nem túl kedves ember, inkább mérges Miszire, de örül, hogy gyorsan talált 

mást. Misziről nem tud sokat, csak annyit, hogy az Angyal könny árvaházba nevelkedett és most is 

ott lakik a szegény negyedben. 

 

Árvaház, vonakodva de megmutatják, Miszi szobáját, egy apró szoba, egy ággyal és egy kis 

szekrénnyel, ott egy jó Érzékelés próbával megtalálhatják naplóját amibe leírja, hogy: Élete főként 

magányról majd szomorúságról szól, aztán nem is gondolta volna, hogy egyszer szerelme lesz, 

ráadásul, egy olyan jó képű, igéző tekintetű férfi mint Alex. Majd látta Alexnál a szimbólumot, 

mikor rákérdezett a férfinál, az azt mondta neki csak egy ajándék, de Miszinek nem tetszett, hogy 

szerelme magánál, hordja így saját táskájába rakta el. 

 

(Opcionális: Árvaházban megpróbálhatják kirabolni a játékos csapat maradék pénzét a gyerekek.) 
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Vissza felé az úton, ha sikeres Érzékelést dobnak, látják, hogy az egyik lányka az árvaházból figyeli 

őket. Naninak hívják, ha odamennek, hozzá pár rézért elárulja, hogy ő még látta Miszit. Pont oda 

ment hozzá látogatóba az arénához, amikor hallotta, hogy Ava Beret (Evor Beret lánya) mesél aréna 

mesternek szerelméről és zálogjáról, s mutatott egy Liliom rajzot, amitől Miszi nagyon kiakadt és 

elővett a táskájából egy ugyan olyan rajzott, az asztalára ejtette, majd elfutott, Nina próbálta követni, 

de sajnos elesett, így nyomát vesztette. Miszi Necropolis felé futott, de reméli nem oda ment. 

 

Ha megkérdezik Evor Beretet lányáról, mondja, hogy Ava három napja vidékre utazott egy bálra. 

 

 

- Miracor: Változó időközönként ismeretlen módon új portékák kerülnek fel polcaira, próbálta 

kifigyelni az érdekes adományozót, de nem sikerült neki. A megrabolt JK tárgya is fent van az egyik 

polcon, de van ott még egy macska szobor és kék kristályos nyaklánc is. Vázát két hete adta el. Ha 

kérdezik a lantról akkor azt mondja, hogy hangszert sosem adott el és nem kapott. A Hold Róka 

szobor sincs nála. 

 

 

Miracornál lévő tárgyaknak ha meg akarják nézni „emlékeit” akkor főként sötétséget látnak, mert 

zsákban voltak, de megjelenhet egy csuklyás alak, de arca nem látható. 

 

 

Játék vége: 
Az „utolsó” nap Evor Beret hívatja magához a karaktereket, akik látják, hogy egy osztag Vörös 

Gárda egyenruháját viselő katona várakozik a másik teremben. A megbízó megkérdezi, hogy mire 

jutottak? Érdeklődik, hogy szerintük ki lehet a tettes? 

 

(KM-eknek: Mivel beleszámít értékelésbe, kérd meg őket, hogy külön-külön is írják le, hogy 

szerintük ki Liliom, utána csapat közösen is mondjon egy nevet.) 

 

A név elhangzása után, jelez egy szolgának, aki áthívatja egyik katonát. Beret neki elmondja a 

játékosok által mondott nevet. Gárdista megkérdezi karaktereket, hol látták utoljára, majd 

elindulnak megkeresni. Ezután Beret megköszöni a karakterek munkáját és halandó kifizetni a 

bérük felét, hisz a szobrot nem hozták vissza, de szívesen tárgyal további munkákról, ha a 

karakterek nem éreznék jogosnak a dolgot, akkor meghallgatja őket és a szerint módosít a fizetett 

összegen. 

 

Epilógus: Akit a karakterek mondanak, azt a Vörös Gárda börtönbe zárja és egy Dreina pap előtt 

kell felelnie. Kivéve ha Sen Dean, őt nem tudják elkapni, viszont Berethez visszajut a szobor, amit a 

karakterek megláthatnak a szekrény polcán, egy másik küldetés végeztével. 
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Opcionális szálak: 
 

Ha azt látod, hogy karakterek gyorsan haladnak, vagy hogy harc orientáltabbak, nyugodtan 

mesélj be nekik innen egy-két részt. 

 

 

Homoki sellők:  

Gyakorló morgenita tanonc tanulja az antiss rejtelmeit és közös álomba irányítja a kalandozókat. 

Álmukban arra ébrednek, hogy a fogadó kigyulladt és amikor kifutnak ajtón Erion utcája helyet 

sivatagban találják magukat. Ahol egy nagy porfelhő közeledik feléjük. Nem sokkal később látják, 

hogy sellők (karakterek száma+1 darab), akik a levegőben úsznak verik fel a homok tetejét. Nem 

barátságosak, lándzsát használnak mester fokon. 

Ké Té Vé Ép Fp Mana AME MME Méreg e Pszi 

34 37 87 7 25 40 45 35 5 - 

Harc értékek lándzsa Mf értékeivel, sebzés k10. Használhatják a boszorkány mágia mentál és 

asztrál varázslatait. 

Ha valaki meghalna, az felébred. 

 

Az álomról tudomást szereznek a Fehér Holló fogadó vezetői, és igyekeznek elérni, hogy ne 

tudódjon ki. Emellett a kalandozókkal nagyon kedvesek és előzékenyek, bár már előtte sem volt 

rájuk panasz. 

 

 

Eltévedt „szájhős”: 

 Riu Banfenc 5. szintű bajvívó, aki úgy gondolja, már nincs oly ember a világon, aki legyőzné, s bár 

Erionon kívül lehet nem találkozna túl sokkal, de az ő sorsa Erionba vetette. Frissen érkezett 

párbajhős, Játékosokat szúrja ki magának és a legharcosabbnak tűnőt párbajra hívja. 

 

Ké Té Vé Ép Fp sebzés AME MME SFÉ Pszi 

44 75 125 15 55 k6+2+2 37 35 1 21 

Tőr kard Mf. (benne van értékekben), posztó vértben van 

 

Mester fokú Pyar pszije van, de nem használja, mert párbaj közben nem illik, csak ha párbajon 

kívül támadnak rá. 

Párbaj első vérig megy (első ép vesztés), annyit kér, hogy ellenfele legyen, aki legjobban használja 

az egy kézzel forgatható fegyvereket és csak azt lehet használni. (mágiát, pszit, mérget és egyéb 

trükköket nem), akár 1 arany értékbe is fogadna. 

Ha Riu nyer nagy képű és lenéző lesz JK-kal szemben, de nem sokkal később Sean Dean 

megjelenik és leiskolázza (szintén párbajban). 

Ha Riu veszít (játékossal vagy Seannal szemben), elismeri vereségét és be vallja, hogy van mit még 

tanulnia, ha Sean szemben veszített, akkor utána elnézést kér karakterektől és meghívja őket italra. 

 

Ha karakterek megkérdezik Sean-t mit keresett erre, annyit mond, pont erre volt dolga és nem 

szereti a szájhősöket, főként ha ő barátaiba kötnek bele. Persze szemében huncut mosoly van, mert 

valaha ő is volt szájhős. 
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Gyakorlat:  

Morkan Sirban úgy gondolja, hogy kalandozók jó edző partnerek lehetnek tanítványainak, persze 

kalandozóknak erről elfelejt szólni. Játékosok száma+1 tanítvány fog támadni, mikor a kalandozók 

kicsit elhagyatottabb helyen vannak. 

 

Ké Té Vé Ép Fp sebzés AME MME SFÉ Pszi 

24 58 108 15 35 k10 50 49 1 - 

 
2. szintű harcosok, hosszú karddal Af (benne van értékekben), bőr páncélban 

 
Mágikus védelmüket Loj Terana varázsló, Morkan kérésére építette fel. Loj láthatatlanul végig 

követi a harcot, de nem avatkozik bele. Két dolgot figyel, hogy kalandozók ne alkalmazzanak túl 

erős varázslatot, mágikusan védi harcosokat. Másik, hogy ne legyen halál esett, ha bármelyik 

oldalról valaki komolyabban sérülne azt kivonja a csatából. 
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Helyszínek: 

 
Malagor Gladiátor iskola: (Erion térképén: Szórakozónegyed 17) 
Zárt kerítés veszi körbe. Egyszintes épületek alkotják. Vannak köztük szállások, felszerelés raktár és 

az iskola sarkában van egy kicsi fürdőház, ezek mellett van egy gyakorló tér szabadban és egy fedél 

alatt. 

 

 

Kikötő mester háza: (Erion térképén: Kereskedőnegyed 33) 

Egyszerű egyszintes épület. Külön hálóval a feleségnek és a férjnek, egy kis konyhával, kamrával 

és a tenger szagú dolgozó szobával. 

 

 

Gárda kapitány háza: (Erion térképén: Fogadónegyed 32) 
Kétemeletes, robosztus épület, jó védhetőnek tűnik. Kívülről egyszerűnek tűnik, de bent már 

láthatók kisebb díszítések. 

 

 

Álmos Orchidea virágüzlet (Erion térképén: Utazónegyed 12)  

Kétszintes épület, magas bent a páratartalom, mindenféle növény fellelhető benne. Beérkező 

vásárlókat mindig szívesen fogadják és személyesen körbe kisérik, mert aki elkóborol, könnyen 

lehet valami mérgező növény támadásának lesz kitéve. 

 

 

Angyal könny árvaház: (Erion térképén: Szegénynegyed 10) 

Lepusztult három szintes épület, legfelső szintjét nem használják, mert elégé romokban van. Szobák 

többségébe bezsúfoltak kettő-kettő emeletes ágyat, amik mellé összesen egy kis éjjeli szekrény fér 

be, ezekben laknak gyerekek. A segítőknek és gondozóknak külön szobájuk van, a többinél nem 

nagyobb, de ott egyedül alhatnak és zárhatóak. 

 

 

Miracor boltja (Erion térképén: Kereskedőnegyed 34) 

Egy szintes, szépen felújított épület, dugig mindenféle portékával. Valaha tán rendszerezve volt, 

hogy mi hova kerül, most már, ahol van neki hely elv van előtérben. Vásárlók szeretik, mert ritkább 

holmiknak is van esélye, hogy itt megtalálhatók. Ha valaki valamit el akar adni, nem kérdezi a 

múltját, csak az értékét és általában olyan alkut köt, ahol a másik fél is úgy érzi, hogy jól járt. 

 

 

Erioni Hercegi Bankház (Erion térképén: Kereskedőnegyed 14)  

Erion kereskedőnegyednek leghíresebb bankháza. Biztonsága közismert Yneven. Több része is 

ismert, ilyen a drágakövek terme, az aranykamrák, illetve a titkok szobája, ahol a lettbe tett 

tárgyakat őrzik. 
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Fehér Holló Fogadó (Erion térképén: Kereskedőnegyed 32) 

 

„Nem dicsőítem tovább a csendet, 

az elmúlásom ezen az úton vezet. 

Narancssárga hajnal hasadt hátamon, 

érzem valami történik ezen a napon. 

Ágyastól emelt fel a gondolat, 

már nem tudom, hogy mi maradt. 

Halk sikolyaim szántják a jelent, 

a vég vidáman üdvözöl idelent.” 

 

3700-ban Tilian Kairra vette meg az öreg palotát, ami később a Fehér Holló Fogadó lett. 

Elején egyszerű italmérés volt Holló könnye néven, ekkor még csak a földszinti rész volt 

használható, de nem sokkal később teljes épületet felújították. 

3701-ben nevezték át Fehér Holló Fogadóvá, főként kereskedők számára, de bárkit szívesen 

kiszolgálnak, aki ki tudja fizetni a szobát. 

Hely diszkréciója miatt, helyiek is szívesen járnak ide egy-egy üzleti megbeszélésre. 

3705-ben Lángok havában leégett a Fogadó, de egy gazdag támogató segítségével gyorsan újjá 

építették. 

 

Fogadó négy szintje van. (Pince szint, Földszint, Első emelet, Második emelet) 

Pinceszinten van raktár és Morgena szentély 

Földszinten étterem rész és a konyha 

Első emelet jobb oldali szárnyában van szolgálók szállása, többi részen vendégek szállása 

Második emeleten két vendég lakosztály van, fontosabb vendégek számára és itt lakik a fogadó 

vezetősége is. 

 

Fogadó tele van szűk folyósokkal, amik plusz menekülési és megfigyelési útvonalakat biztosít. 

Sikeres titkos ajtó keresés -10%os próbákkal felfedezhetők szobákban. 

 

Fogadó célja mindnél jobb kapcsolatokat kiépíteni helyi és idegen kereskedőkkel, emellett titkon 

Morgena hatalmának növelése Erion szerte. 

 

Fogadó vezetősége: 

 

Tilian Kairra, Lidércnővér kezeli fogadó pénzügyeit és építi a kapcsolatokat. 

 

A fogadóbeli Morgena rendházat Dogan Quin-Ried vezeti, aki szereti a vendégek álmait vizsgálni. 

 

Konyha főnök Vahl Kholas, de mindenki csak Kicsi Farkasnak nevezi. Barbár és apró kutyája 

felelős a ház specialitásának elkészítésében, ami a Párnázott Sárkánymancs, nagyon finom húsos 

sütemény. 

 

Fogadó biztonsági főnöke Madrick, valaha toroni elit harcos volt. 

 

Vezetőség ötödik tagja Tama, kit kevesen ismernek, de neki köszönhető a fogadó titkos folyosó 

hálózata, amit ő előszerettel használ vendégek értékeinek felmérésére. 
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3705-ben újjá épített Fogadó és környezete 

 

 

3705-ben újjá épített Fogadó földszintje 
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Ank’ Moor Tavernája (Erion térképén: Fogadónegyed 18 (Felejtés tere)) 

 
„Ha a vágy, benned tombol, tépsz és zúzol, 

ha az éjszaka szörnye vagy, vár Ank’ Moor.” 

 

A kétszintes kőépület, egyre jobban tükrözi a Törp építészet szépségeit. A magas, majd embernyi 

tömbökből álló szürke gránitfal, törp háborús motívumokkal van díszítve, ami már messziről 

vonzzák a tekintetet. Bejárata a Felejtés teréről nyílik, mely elég találó név, hisz a vendégek java, 

ritkán hagyja el a helyet ép emlékekkel, akár a túlzott ivás, akár egy fejre mért ütés következtében.   

 

Az ajtón belépve a földszinti ivóba érkeznek a vendégek, az úgynevezett küzdőtérre. Itt egy bárpult 

látható és 10-12 asztal a hozzájuk tartozó 4-6 székkel. Ezen berendezések kicsit sem látszanak 

drága bútoroknak, inkább könnyen és olcsón pótolható eszközöknek. A terem végében egy nagy 

kétszárnyú ajtó látszik, ami egy raktár, tele székekkel és asztalokkal. A pult mögötti ajtó egy kis 

lépcsőházba nyílik, mely összeköti a két emeletet és a pincét. Ez rejtve van a nyilvános tekintetek 

elől.   

 

Délután még sok szabad hely van, 

de ahogy a nap nyugszik alá, a 

szabad asztalok is fogynak. A 

vendégkör igencsak változatos. 

Van itt embertől kezdve félelf, 

törpe és még udvari ork is. A 

földszint mindig tele van azon 

vendégekkel, akik csak inni járnak 

ide és egy jó kis kocsmai 

verekedés öröméért. Ez az 

egyetlen hely a városban ahol a 

tulaj, örül egy jó kis 

randalírozásnak, ezért szinte 

mindig teltházas. Ezen 

tevékenység viszont csakis éjszaka 

folytatható és kizárólag fegyver nélkül. Íratlan szabály, hogy életet elvenni tilos. 

 

 

A bárpult oldalában egy széles lépcső vezet a galériás első emeletre. Az emelet már a puccosabb 

vendégek ízlésének való. A falakon képek, a sarkokban szobrok, természetesen mind törp alkotás, 

törp ábrázolása. A galérián további 10 asztalnak van hely, ahol a vendégek 

ehetnek, ihatnak, és ha kedvük támad, nézhetnek egy jó kis verekedés a földszinten, amire még 

fogadhatnak is. Ezen a szinten is van egy bárpult és a konyha is itt kapott helyet, továbbá a 

megszállni kívánó vendégek részére a folyosókon szobák is kiadók. 

 

A bárpult mellet egy széles lépcső vezet a második emeletre, ahol a drága szobák vannak az elit 

vendégeknek. Ezek szinte mindig foglaltak. 
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Vörös Szajha (Erion térképén: Örömnegyed 5) 
 

A Vörös Szajha az Örömtanya negyed egy eldugottabb, csendesebb részén található. Nem túl nagy, 

két szintes épület. Az alsó része a vendégváró, ahol a belépők kényeztetésére szinte azonnal 

lányok/fiúk sietnek. 

Három asztal a terem széleinél, körben puffokkal, ahol már javában megy a vendégek csábítása. 

Van egy kisebb színpad is, ahol vagy táncolnak, vagy pedig egy kisebb erotikus színdarabot adnak 

elő a lányok. 

 

A levegőben, bódító afrodiziákum terjed, hogy a vendégek könnyebben levessék gátlásaikat. 

Sikertelen egészségpróba esetén, lányok/fiúk csábításának is nehezebb ellenállni, így asztrál próbát 

kell tenni. Ha az is sikertelen beleszeretnek abba a lányba/fiúba, aki épp Őket kényezteti és 

mérlegelés nélkül, mennek is szobára. Friss levegőn, fél óra alatt kimegy a hatása. 

 

A terem végében egy széles lépcső vezet fel az emeletre, ahol 10 szoba található, mindegyik más és 

más stílusban és színvilággal kialakítva. A lányok/fiúk szinte bármire kaphatók, ha jól megfizetik 

Őket. A méreg hatása alatt pedig a kuncsaft bármennyit ki is fizet, de az átlag ár kétszeresénél 

többet ritkán kérnek el, hogy nehogy rossz híre menjen a helynek. 

 

Egy rejtett ajtó mögül két megtermett udvari ork vigyázz lányokra, ha gond támad, elő rontanak 

őrhelyükről és hosszú kardjaikat fejük felett lóbálva sietnek a lányok védelmére. Csak akkor 

támadnak, ha nem sikerül megfélemlíteni a bajkeverőket és Ők is fegyvert rántanak 

 

Udvari ork őrök: 
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Kiadható képek 
Hold Róka szobor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liliom rajzokról 
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Evor Beret    Sean Dean    Manza Skan 

 

 

Morkan Sirban   Loj Terana    Avron Pafot 

 

 

 

Greg Rief    Meno Vereth    Miracor  
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Liza     Léna     Lujza 

 

Mira     Miszi     Kira 

 

 

Plusz karakter képek: 
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Egyéb javaslatok: 

Végén kérd meg, hogy karakterek, külön-külön írják le, hogy kit gondolnak Liliomnak, majd utána 

csapat szinten is beszéljék meg, és mondjanak egy nevet, hogy azok közül akik találkoztak, 

szerintük ki Liliom. 

 

Ez a modul nem harc orientált, bár mellékszállak és karakterek vérmérséklete természetesen 

megváltoztathatja ezt. 

 

 

Modul létrejötte: 

Köszönöm segítséget Magyar Gergely, Miracornak, és vele együtt a teszt mesén részt vevőknek: 

Joseph és Murly. 

 

Versenyen mesélték: 

Magyar Gergely, Asdreus, Sirock, Mormandaren, Miracor 
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