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4 Bosszúvágy 

 
 
A kaland Haonwell városában veszi kezdetét a XIV. Zászlóháború 
hajnalán. Még csak néhány napja, hogy Toron seregei és a Kard Test-
vériség erői betörtek Tiadlanba, és megkezdték az előre nyomulásu-
kat északra, annak székvárosa, Davalon felé. 
Haonwellbe már eljutottak a pletykák, azonban senki sem tud semmi 
biztosat, viszont egy újabb zászlóháború esetleges kitörése eléggé 
felborzolja a kedélyeket. Olyannyira, hogy a békéjéről híres városban 
az ott tartózkodó toroniakat több atrocitás is éri, a városőrségnek 
nem egyszer a toroniak védelmében kell közbe avatkoznia. 
 
Ebben a feszült légkörben a karaktereket megkeresi a felhajtójuk 
Siger Harrick, és munkát ajánl nekik. A munka némileg személyes, 
mivel egy barátjáról van szó, és ennek megfelelően ő is nagyobb el-
várásokkal van a karakterek felé. Még azt is felajánlja, hogy ameny-
nyiben nem lenne elegendő a fizetség, amit a megbízó ajánlani tud, 
azt a saját zsebéből fogja megtoldani. 
 
Egy Hano (polgári) negyedbéli házba kíséri őket, amely az Arvan nyu-
gati partján, a Szabadegyetemmel szemben található. Itt egy tetőla-
kásban találkoznak a megbízóval, Eshor Dersion ereni kereskedővel 
Raveen városából, aki láthatólag igencsak lerobbant állapotban van, 
és a lakásban is meglehetősen nagy rendetlenség uralkodik (üres bo-
rospalackok mindenfelé, szennyes, ételmaradék, áporodott szag). Ki-
véve a hálószóbát, amely tiszta, és az illatos baldachinos ágyban egy 
halottnak tűnő, fakó bőrű lány fekszik, akin viszont látszik, hogy rend-
szeresen gondját viselik (mosdatják, fésülik).  
 
Eshor Dersion megtörten – olykor sírni kezd, és szavai zokogásba fúl-
nak – elmondja, hogy a lánya Hersa a Szabadegyetemen tanul, ahol 
képzőművészettel foglalkozik (innen a lakásban található számos 
festmény és művészettörténeti könyv) már néhány éve. Meglehető-
sen visszafogott, szerény lány, nem olyan, mint az egyetemisták 
többsége. Amennyire ő tudja, nem nagyon szokott kimaradni és a 
baráti társasága – amelyből ő senkit sem ismer, csak a lánya szokott 
néha, nevek nélkül mesélni róluk – is ilyen. Havonta egyszer ráadásul 

a lány Siger Harrick családjával vacsorázik, aki megígérte, hogy gond-
ját viseli. 
Úgyhogy, nem is érti, hogyan történhetett, de kettő héttel ezelőtt, 
egy hajnalon a lányára a szegénynegyed egyik szemétdobján, a Bás-
tyasor közelében, a Ter Quillingeni országút mellett találtak rá abban 
a katatón állapotban, ahogyan most is van. A városőrségtől kapott 
tájékoztatás alapján valamilyen kábítószert adagolhatott túl, ráadá-
sul meg valamilyen vad orgiában is részt vehetett.  
 
Itt némileg el is borul az agya, szinte eszelősen, fröcskölve ecseteli, 
hogy a városőrség ezzel le is zárta az ügyet, csak egy újabb áfiumfüg-
gőnek könyvelve el a lányát, aki tönkretette magát. Ő azonban tudja, 
hogy ez nem igaz, ezért nem igazságot, hanem bosszút akar. Keres-
sék meg neki azt, aki ezt művelte a lányával. Aki bedrogozta, meg-
erőszakolta, majd Hersa testét a Lápon egyszerűen kidobta egy sze-
métdombra, és álljanak rajta bosszút. Sőt, ne csak az bűnhődjön 
meg, aki ezt művelte a lányával, hanem azok is, aki a drogot terjesztik 
a városban.  
 
Ez lesz hát a karakterekre váró feladat. Derítsék ki, mi történt a lány-
nyal, álljanak bosszút az apa nevében azon, aki ezt művelte vele, va-
lamint derítsék fel a városban zajló áfium kereskedelmet, és mérje-
nek rá olyan csapást, amit megéreznek az ebben érdekeltek. Mindezt 
egy apa – jogos, vagy annak vélt – bosszúvágya miatt.  
 
Az apa elmondja, hogy több orvos is megvizsgálta a lányt, akinek a 
teste ugyan életben van, de a tudata olyan, mintha messze járna, 
mintha éber álomban lenne. A drog már kiürült a szervezetéből, 
azonban helyrehozhatatlan károkat okozott, talán csak a papok va-
rázslata segíthetne, azonban egy ilyen rituálé többszáz aranyba ke-
rül.  
Noir papjaival is próbálkozott – hiszen köztudott, hogy ők az álmok 
és az álom síkjának a beavatottjai -, de ők elzárkóztak attól, hogy 
megkeressék a lánya lelkét, tudatát. Mintha valami félelmet vélt 
volna felfedezni rajtuk, amikor hozzájuk fordult a kérésével. 

 

A történet összefoglalója 

Ez a rész egyfajta útmu-

tató, vonalvezető a ka-

landmester részére, 

amely alapján akár le is 

tudja mesélni a kalandot. A 

későbbi fejezetekben az itt 

leírtak lesznek részletesen, 

szükség szerint statiszti-

kákkal is ellátva is-mer-

tetve. 

 
Nevezhetjük „a lusta KM 

kalandjának” is, mivel ha 

csak ezt olvassa el és me-

séli le, a játékosai akkor is 

80%-ban ugyanazt fogják 

lejátszani, mint a többiek. 

Csak épp számos hangulati 

elem és részinformáció ki-

marad a számukra. 

 A fizetség 7500 korona fe-

jenként (7,5 arany). Ezt 

toldja meg a felhajtó még 

2500 koronával (2,5 

arannyal), ez így összesen 

10 aranyat jelent. De ez a 

teljes munkára vonatkozik. 

Előre 2 ezer koronát kap-

nak fejenként (2 arany), a 

többit, ha teljesítették a 

megbízást. 

 

Ez 5 fő esetén összesen 50 

aranyat jelent, ami tekinté-

lyes összeg, például egy 

nagykereskedő 3 évi teljes 

jövedelme. 



Sigertől, a felhajtójuktól még megtudhatják, hogy aznap, amikor reg-
gel a Hersát megtalálták a Lápon kidobva, vele, és a családjával va-
csorázott volna, de mivel nem jelent meg, ezért kezdte kerestetni. Ő 
csak egy barátnőjéről tud, akivel már látta, egy vörös hajú lányról, de 
a nevét nem tudja. 
 
Ennyi információval vágnak neki a kalandnak.  
Kettő vonalon is elkezdhetik a nyomozásukat. Először vagy azt akar-
ják megtalálni, aki Hersának adta a kábítószert, megerőszakolta és 
kidobta a Lápon, vagy pedig a helyi kábítószerpiacot akarják felderí-
teni.  Persze ezek a nyomozások párhuzamosan is folyhatnak. 
 
Ha felkeresik Noir papjait, akkor nagy nehezen ki tudják belőlük 
szedni, hogy  az utóbbi hetekben Haonwell környékén az Álomsíkon 
(Antiss) jelentősen megnőtt a crantai időkből ott ragadt, fogságban 
esett tudatok jelenléte, akik az elmúlt több mint tízezer évben szá-
mottevő hatalomra tettek szert az Antiss befolyásolásában. Koráb-
ban is fel-felbukkantak, de csak szemlélődőként, most azonban sok-
kal agresszívabbak. Mióta kettő Noir pap sosem ébredt fel az álmá-
ból, csak a holttestüket találták meg reggel, azóta nem merészked-
nek fel az Álomsíkra, mivel nem biztonságos. Utoljára ilyesmi akkor 
fordult elő velük, amikor egy tengermelléki boszorkányrend szinte 
teljesen kiszorította őket az ottani Álomsíkról. 
 
A lány állapotáról kideríthetik, hogy a teste az tökéletesen működik, 
amíg rendesen táplálják, azonban csupán egy üres porhüvely. Nincs 
tudatalatti mágiaellenállása sem.  
 

A kábítószerpiac Haonwellben 
Ha elkezdenek nyomozni, kérdezősködni a Haonwellben zajló kábí-
tószer kereskedelem után, azzal egyaránt felkeltik a legerősebb helyi 
alvilági klán a Suttogók, Haonwell szabad városának városőrsége és 
a kábítószer kereskedelemben érdekelt rejtélyes harmadik fél figyel-
mét, azonban egyenlőre egyik fél sem lép közbe, fedi fel magát, csu-
pán figyel. 
 

Ezen a vonalon kettő dolgot tudhatnak meg: 
 
Megtudhatják, hogy nem egészen egy hónappal korábban harc volt 
a helyi bódító- és kábítószer piac feletti uralomért, amely során az 
egy épület is leégett és az ott lévők a tűzben életüket veszítették. 
Eddig – feltehetően, mert mindez csak feltételezés és pletyka - erről 
az örömtanyáról, az Ezüst Liliom Lányaiból terjeszthették a kábító-
szert, ezt azonban a városban újonnan érkezett konkurencia fel-
égette, és állítólag teljesen át is vette a kábítószerek beszállításának 
a piacát. Hogy az Ezüst Liliom Lányai honnan szerezték be korábban 
a kábítószert, azt nem lehet tudni, de a pletykák szerint állítólag 
Toronból érkezett. 
Az új „beszállítók” terjesztőnek továbbra is meghagyták a Suttogó-
kat azzal, hogy ezentúl tőlük kell venniük az árut. Az új beszállítók 
kilétét rejtély övezi, senki sem tud róluk semmit. Csupán annyit, hogy 
egyszer csak felbukkantak a semmiből, és hogy legalább olyan brutá-
lisak, mint a Suttogók, akik azóta sem nézik jó szemmel, hogy rájuk 
kényszerítették magukat. A pletykák szerint felforgatták az várost és 
annak alvilágát, hogy nyomukra bukkanjak, eredménytelenül. Csak 
néhány szabadúszóra bukkantak, akiket viszont könyörtelenül kivé-
geztek, hogy példát statuáljanak (és levezessék frusztrációjukat). 
 
Eljuthatnak az álomkufárhoz, a félelf Mal Dan Shil-hez is, aki a város-
ban legelterjedtebb bódító- és kábítószereket terjeszti. Üzletét a 
Gőzfürdőből irányítja. Nappal itt, esténként pedig a Khalida színház-
ban bérelt páholyában találhatják meg. Ő a Suttogók embere, ő az 
irányítója a kábítószer terjesztésének a városban. Most már az új be-
szállítóktól kapja az anyagot, azt kell eladnia. Nem az erő embere, 
teszi, amit mondanak neki. A beszállítókról ő sem tud többet. Néhány 
naponta egy mentális üzenetet kap arról, hogy hol veheti át az aktu-
ális szállítmányt. Odamegy, és ott várja egy láda a következő szállít-
mánnyal. Ugyanazokat a kábítószereket árulja továbbra is – angyal-
könny, santysspor, szikrafű, vérkönny, kristályfény, ködfürdő -, azon-
ban neki is feltűnt, hogy a santysspor állaga némileg megváltozott, 
de hát új beszállító, új szokások.  
Ha a vevőiről kérdezik, neveket nem ad ki, de sokrétűek, a Palo-
tanegyedtől az Elf negyeden át a Lápig mindenfelé ő – és az emberei 

A megfelelő képzettségek 

ismeretében (Méregkeve-

rés, Herbalizmus, Alkímia) 

tudhatják, hogy a felsorolt 

kábítószerek egyikének 

sincs olyan mellékhatása, 

amelytől valaki Hersához 

hasonló állapotba kerül-

hetne. 

 

A Játékosok valószínűleg itt 

gyanakodhatnak először 

arra, hogy talán valami 

több is van a háttérben.  

 

Az ilyenre szokták azt 

mondani, hogy tökéletesen 

alkalmas a megszállásra, 

vagy arra, hogy egy másik 

lélek belé költözzön, és át-

vegye a test felett az ural-

mat. 
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– terítik a kábítószert. Konkurenciája nincs, azt a Suttogók nem néz-
nék jó szemmel. 
 
Ha szereznek tőle ebből az újfajta santyssporból, és azt az időt rá-
szánva – és a megfelelő eszközöket beszerezve - egy hozzáértő meg-
vizsgálja, akkor megállapíthatja, hogy a viszonylag közismert 
santyssport egy másfajta anyaggal keverték, amely azonban csak a 
túladagolás vagy rendszeres használat esetén lehet olyan hatása, 
amibe Hersa is került, vagyis lényegében élőholttá változtatja hasz-
nálóját. Ez a drog Észak-Yneven szinte alig vagy egyáltalán nem is-
mert. Továbbá kis mennyiségben megtalálható benne a pszillarbisz 
nevű nagyon ritka barlangi gombafajta örleménye is.  
 

Mi történt Hersával? 
Ha azon a szálon indulnak el, hogy mi történhetett Hersával, hogyan 
került ebbe az állapotba, az alábbiakat tudhatják meg. 
A Szabadegyetemen nyomozva megtalálhatják Hersa barátnőjét 
Ilenát, akin látszik, hogy titkol valamit. Belőle kiszedhetik, hogy azon 
az estén a Sifanne Arénában voltak Hersával, ahol megismerkedtek 
néhány erigowi nemesifjúval, akikkel utána együtt is vacsoráztak. A 
nemesek csempészhettek valamit az italukba, mert utána már csak 
bevillanó emlékei vannak neki is arról, hogy mind őt, mind pedig Her-
sát többen megerőszakolják és különféle bódító szereket fogyaszta-
nak. Hogy Hersával mi történt, azt nem tudja, csak másnap, amikor 
kereste tudta meg ő is. Beszélni nem mert senkinek a dologról, mert 
az erigowi nemesifjak vezetője megfenyegette, illetve szégyenli is, 
hogy mi történt vele.  
Bevillanó emlékei vannak egy fogadóról, amit a leírtak alapján a ka-
rakterek meg is találhatnak a Palotanegyed és a Yattir negyedek ha-
tárán (Szárnyaló Pegazus). Illetve – erre magától nem emlékszik visz-
sza – ha valahogy előhívják mágikus módszerrel az emlékeit, akkor 
képet kaphatnak a nemesifjak arcáról, illetve az egyikükről, a vezető-
jükről kiderülhet, hogy Nestor Al Hestián, Erigow 37 legbefolyáso-
sabb grófi családja egyikének az örököse (persze azt az értesülést ké-
sőbb, a nyomozás során is kideríthetik).  

Nestor és barátai továbbra is a fogadóban laknak. Ha utánuk érdek-
lődnek, kiderülhet, hogy két kézzel szórják a pénzt, szinte minden 
este a Yattir negyed különböző szórakozóhelyein bukkannak fel. Van 
négy testőrük is – elsősorban Nestor Al Hestiánra vigyáznak -, akik 
zsoldosok lehetnek, illetve Al Hestiánnak egy szolgája van még velük.  
 
A játékosok a kaland során bármikor dönthetnek úgy, hogy számon 
kérik őket… Hogy a bosszú hogyan valósul meg, az a játékosok dön-
tése, azonban nem szabad elfeledni, hogy Nestor Al Hestián nem 
akárki, ezért a megölése komoly következményekkel járhat. Továbbá 
azt is lehet tudatosítani a játékosokban, hogy amennyiben jogi útra 
terelnék az ügyet, azt nagy valószínűség szerint megúszná, szintén a 
rangja miatt. 
 
Bárhogy és bármikor legyen is, az erigowi nemesifjakra a fogadójuk-
ban találhatnak majd rá. Ha erőszakosan lépnek fel, akkor a zsoldo-
sok is így reagálnak (már amennyire képesek lesznek rá). A nemesif-
jak éppen egyik társukat gyászolják, aki előző este halt meg egy 
toroni nemessel vívott szabályszerű párbajban (bár Haonwellben a 
közterületen vívott párbajt büntetik, és halál esetén a győztest gyil-
kosság miatt ítélhetik el, mégis előfordulnak és általában enyhe a 
büntetés is). A gyász inkább hasonlít orgiára (örömlányok, italok, bó-
dító szerek). Ha Hersáról kérdezik őket, először azt sem tudják, kiről 
van szó, aztán beugrik nekik, hogy „Ő volt Zebegir (ő az elhunyt) talán 
utolsó majdnem szűz numerája”. Itt még nevetve tósztot is isznak rá. 
Látszik, hogy annyira be vannak állva, hogy fel sem fogták, mit tettek, 
ráadásul tenyérbe mászóan pökhendik és lekezelők a karakterekkel.  
 
Amit nagy nehezen meg lehet majd tudni tőlük, hogy amikor Hersá-
nak rohama lett, akkor megijedtek, és Nestor a szolgáját bízta meg 
azzal, hogy gondoskodjon a lányról. Még aranyat is adott a szolgának, 
hogy fizesse csak meg, akit kell. Nestor azt mondja, ő abban a hitben 
volt, hogy a szolgája orvoshoz vitte a lányt egy bérkocsin, amit a fo-
gadó előtt intett le, úgyhogy részéről pontot is tett az ügyre. Most 
derül ki (számára is), hogy a szolga eltette a pénzt, és rövid úton, a 
Lápon kitéve szabadult meg a lány testétől. A szolga azzal védekezik, 

Itt a hozzáértő alatt Alkí-

mia és Méregkeverés Mf 

rendelkező karaktert ér-

tünk. Ha valamelyikéből 

csak Af-el rendelkezik, és a 

vonatkozó -2-es képzett-

ségpróbája sem sikerül, ak-

kor a pszillarbiszt már nem 

ismeri fel.  

 

Persze arra is van lehető-

ség, hogy mágikus módsze-

rekkel tudjanak meg infor-

mációkat. Ebben az eset-

ben is az itt leírtakat tud-

hatják meg. 

 

Persze arra is van lehető-

ség, hogy mágikus módsze-

rekkel tudjanak meg infor-

mációkat. Ebben az eset-

ben is az itt leírtakat tud-

hatják meg. 

 

Itt a kalandmesternek fi-

gyelnie kell arra, hogy a ne-

mesifjak viselkedése arro-

gáns, lekezelő és „bicska-

nyitogató” legyen, ilyen stí-

lusban játssza el őket.  

Nestor Al Hestián egysze-

rűen érinthetetlennek érzi 

magát. 

 



hogy Ő csak ura parancsit követte, aki azt mondta, hogy „tüntesse el 
a lányt”. 
 
Ha Nestor Al Hestián elméjére mágiával vagy pszivel próbálnak hatni, 
azt azonnal jelzi az elméje köré telepített Membrán a nemes ház Eri-
gowban lévő házi varázslójának, aki a Nestornál lévő Zóna Varázsjel 
segítségével képes védence érdekében varázslatokat is létrehozni.  
 

Új szereplők színre lépése 
Erre a jelenetre akkor kerüljön sor, amikor a játékosoknak már a ren-
delkezésére állnak a Kábítószer piac Haonwellben résznél leírt infor-
mációk, beszéltek az álomkufárral, illetve már tudják, hogy hol talál-
hatják meg Nestor Al Hestiánt (vagy akár már bosszút is szolgálatat-
tak ezen a vonalon, ez nem lényeges).  
 
A karakterek beállítódásának, illetve az addigi játékban nyújtott tel-
jesítménye alapján a kalandmesternek itt kell eldöntenie, hogy me-
lyik vonalon viszi tovább a történéseket. A karakterek ugyanis szö-
vetségesre tesznek szert, mert vagy a város alvilágának vezető klánja, 
a Suttogók keresik fel őket, vagy pedig Haonwell szabad városának 
városőrsége. Ennek eldöntésében szerepet játszhat, hogy milyen be-
állítódásúak a karakterek (rendpártiak, vagy az alvilág felé húznak), 
illetve a nyomozás során főleg melyik féllel próbáltak meg kapcso-
latba lépni. Játék technikailag mind a kettő féltől nagyjából ugyan-
azokat az információkat és segítséget kapják meg, inkább csak han-
gulati szerepe lesz a döntésnek. 
 
Éppen egy fogadóban ülnek – lehet, hogy épp átbeszélik a dolgokat, 
vagy egyszerűen csak esznek – amikor tucatnyi alak lép be az ajtó és 
a hátsó ajtó felől és a falak mentén megállva körbe veszik a helyisé-
get, nem kis pánikot okozva a többi vendégnek (az egyik verzióban 
ezek a Suttogók fegyveresei, a másik verzióban a városi őrség egyen-
ruhás emberei). Végül az ajtón belép egy ezüst sétapálcás, enyhén 
bicegő, negyvenes évei közepén járó férfi, aki csak annyit mond a 
többi vendégnek, hogy kifelé, mire pillanatok alatt kiürül a hely. Az 
érkezőt a fogadós hajbókolva üdvözli. Az érkező az egyik verzióban a 

Hang néven bemutatkozó férfi, aki az amúgy rejtőzködő Suttogók 
„arca” Haonwellben, a másik verzióban pedig a városi őrség nyomo-
zója Torel Der Khyl.  
 
A vele való megbeszélés során a karakterek, mint kalandozók segít-
ségét kéri, elismerve, hogy holtpontra jutottak a titokzatos beszállí-
tók kilétét illetően. De köztudott, hogy ahol a kalandozók felbukkan-
nak, ott megváltozik az erőegyensúly, és talán ez most áttörést hoz-
hat. Nem szeretik a kalandozókat, csak a baj van velük, de olykor 
hasznosak is lehetnek, és ez egy ilyen eset. Pénzt nem ajánlanak cse-
rébe. A Suttogók csupán „szabad elvonulást” a végén, míg a városi 
őrség Haonwell szabad városának „háláját”.  
 
A megbeszélés során a karakterek a Suttogók képviselőjétől az aláb-
biakat tudhatják meg: 

 Hersa esete nem egyedi, több mint tucatnyi hasonló eset 
fordult már elő. Ez nem nagy szám a városban tartózkodó 
közel negyedmillió emberből, azonban aggasztó. Titokban 
tartják, nem akarnak pánikot a potenciális fogyasztók kö-
zött. 
 

 A korábbi beszállító megbízható volt, amennyire ők tudják, 
Toroni gyökerekkel, és erős kapcsolatokkal, akik – hozzájuk 
hasonlóan – nehezen nyelik le a rájuk kényszerített válto-
zást. Hamarosan a városba érkezik egy csapatnyi probléma-
megoldójuk, hogy segítsenek a dolgok végére járni. Ők majd 
együtt működnek a karakterekkel. Toroni Kobrákról van szó. 
 

 Eddig kényes egyensúly volt a városban a Suttogók és a vá-
rosőrség között, mind a kettő fél betartotta a játékszabályo-
kat. Néha-néha oda dobtak egy-egy szállítmányt, cserébe a 
városi őrség szemet hunyt bizonyos üzletek vagy személyek 
felett. Azonban az új beszállító által forgalmazott újfajta 
santysspor mellékhatása ezt felborítani látszik, a városi őr-
ség egyre aktívabban zaklatja őket. Ők szeretnék, ha helyre 
állna a régi status quo.  
 

Ha a karakterek korábban, 

maguktól nem jöttek volna 

rá, akkor itt, a Suttogóktól 

megtudhatják, hogy mi az 

a santis és a santysspor. 

 

Ha a karakterek korábban 

összetűzésbe keveredtek, 

és megölték az álomkufárt, 

akkor mindenképpen a vá-

rosőrséggel kell együtt „dol-

gozniuk”. Ha csak nem 

hagytak nyomot, a Sutto-

gók nem tudják, hogy ők 

voltak az álomkufár gyilko-

sai, a városőrség azonban 

megfigyelés alatt tartotta a 

férfit, így ők igen. Ezzel is 

„zsarolhatják” szükség 

esetén a játékosokat az 

együttműködésért. 
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KM! Amennyiben a játéko-

sok előbb az erigowi ne-

mesifjakon állnak bosszút, 

és úgy gondolják, ezzel tel-

jesítették is a megbízást, 

számukra véget ért a ka-

land, akkor „lapozz” az új 

szereplők színre lépése 

(kéretlen szövetségesek) 

részre. 

Tettük ugyanis valamilyen 

módon kiderült, így vagy a 

Városőrség, vagy pedig a 

Suttogók zsarolják meg 

őket a további együttműkö-

désért cserébe. 

 



 
8 Bosszúvágy 

 Mindent megtettek a titokzatos beszállítók felkutatása ér-
dekében. Megtudták, hogy valahol a Lápon (Treis negyed) 
tanyáznak, azonban hiába kutatták át az egész negyedet 
szinte házról-házra, nem bukkantak a nyomukra. Mintha 
nem is léteznének.  
 

 Pedig nagyon is léteznek, és nem lehetnek akárkik. Az Ezüst 
Liliom Lányait felgyújtották, és végeztek az ott lévő Suttogó 
fegyveresekkel is, akik a helyszínt külsőleg biztosították. Sőt, 
amikor először léptek kapcsolatba velük az álomkufáron, 
Mal Dan Shil-en keresztül, akkor annak embereit pillantok 
alatt elrendezte egy, a semmiből előbukkanó, arcát maszk 
és csuklya mögé rejtő alak, aki erv nyelven beszélt, de az 
álomkufár szerint enyhe toroni akcentussal.  
 

 Az álomkufárral egy mentális üzenetben veszik fel a kapcso-
latot, amely csak annyit tartalmaz, hogy mikor és hol tudja 
átvenni az árut. Már több helyszínt is megfigyeltek, de so-
sem láttak senkit. Az a láda pedig, amely a szállítmányt tar-
talmazza, valamiért láthatatlan a számukra, egyedül az 
álomkufár látja. (Itt az egyik embere le is rak valamit az asz-
talra, ami láthatatlan, és nem is koppan. De ha odanyúlnak, 
akkor már érezhetik a tapintását.)  A ládát ott is hagyja, hogy 
a karakterek kedvükre tanulmányozhassák. 
 

 Nyomozzanak, de önállóan ne kezdjenek semmiféle őrült-
ségbe. Ha már tudják, hol lehet a titokzatos beszállítók ta-
nyája, vagy hol találhatják meg őket, akkor szóljanak, és 
kapnak erősítést egy rajtaütéshez.  

A megbeszélés során a városi őrség nyomozójától az alábbiakat tud-
hatják meg: 
 

 Hersa esete nem egyedi, több mint tucatnyi hasonló eset 
fordult már elő. Ez nem nagy szám a városban tartózkodó 
közel negyedmillió emberből, azonban aggasztó. Titokban 
tartják, nem akarnak pánikot kelteni a város lakosságában. 

 

 Eddig kényes egyensúly volt a városban a Suttogók és a vá-
rosőrség között, mind a kettő fél betartotta a játékszabályo-
kat. Ez a városi őrségnek is jó volt, és a város közbiztonsá-
gára is jótékony hatást gyakorolt. Ismerik a főbb szereplő-
ket, néha-néha le-lecsaptak egy-egy szállítmányra, de min-
denki tudja, hogy amire igény van, azt előbb-utóbb valakik 
kielégítik. És jobb, ha akkor már ismeri az ember ezeket a 
személyeket.  
 

 A városban újonnan felbukkant újfajta santysspor mellékha-
tása ezt felborítani látszik ezt a kényes egyensúlyt. Vannak 
játékszabályok, amelyeket mind a kettő félnek illene betar-
tania. Illetve aggasztó, hogy egy külső erő ennyire rákény-
szerítheti magukat a Suttogókra, akik azért elég keményen 
és olykor kíméletlenül intézik a dolgaikat. 
 

 Az Ezüst Liliom Lányai romjainál aggasztó nyomokat is talál-
tak. Sikerült beazonosítani az áldozatok többségét, akik el-
sősorban az ott dolgozó örömlányok, néhány testőrük és a 
város néhány polgára közül kerültek ki. Korábban csak sej-
tették, hogy ez lehet a kábítószerek fő elosztóközpontja 
Haonwellben, azonban most bizonyosságot nyertek. Egyér-
telmű volt a nyomokból, hogy mindnyájukat megölték még 
a tűz előtt. Szinte érezhető volt a helyszínen a mágia bűze 
is, de ami igazán aggasztó volt, hogy az egyik ismeretlen 
holttest – aki a nyomok alapján valószínűleg a támadók közé 
tartozhatott – bőrén olyan tetoválást találtak, amely alapján 
az egyik Északi Szövetség szolgálatában álló embervadász 
klán tagja lehetett. Darton papja segítségével kiderült az is, 
hogy legalább egy toroni ikerrel együtt dolgozott a támadás 
során. (Rajzokat is ad körbe, amelyek a helyszínen készül-
tek. Bárki készítette is őket, szinte fotorealisztikus memóri-
ával és rajztehetséggel rendelkezik).  
 

Ha a karakterek korábban, 

maguktól nem jöttek volna 

rá, akkor a nyomozótól 

megtudhatják, hogy mi az 

a santis és a santysspor. 

 

Lehet, hogy a karakterek 

között lesz olyan, aki látja 

a „láthatatlan ládát”, en-

nek magyarázatát lásd ké-

sőbb. 



 Mindent megtettek a titokzatos beszállítók felkutatása ér-
dekében, ahogyan híreik szerint a Suttogók is, akik szinte az 
egész Lápot (Treis negyed) átkutatták, azonban hiába, nem 
bukkantak a nyomukra. Mintha nem is léteznének. Pedig az 
ő információik is arra utalnak, hogy valahol a Lápon van a 
tanyájuk. 
 

 Tudják, hogy a beszállítók hogyan lépnek kapcsolatba az 
álomkufárral, akit megfigyelés alatt tartanak. Egy, a város-
ban lévő erigowi embervadász rendházból (Malom) köl-
csönkért mentiss segítségével sikerült elcsípni több mentá-
lis üzenetet is, amely a kábítószer kereskedőktől jött -, de 
hiába mentek oda a helyszínre, vagy követték a félelfet, so-
sem láttak senkit, csak azt, hogy az álomkufár megérkezik, 
és ott felvesz egy „láthatatlan” ládát. Az egyik ilyet nagy ne-
hezen sikerült megszerezni. (Itt az egyik embere le is rak va-
lamit az asztalra, ami láthatatlan, és nem is koppan. De ha 
odanyúlnak, akkor már érezhetik a tapintását.) A ládát ott is 
hagyja, hogy a karakterek kedvükre tanulmányozhassák. 
 

 Nyomozzanak, de önállóan ne kezdjenek semmiféle őrült-
ségbe. Ha már tudják, hol lehet a titokzatos beszállítók ta-
nyája, vagy hol találhatják meg őket, akkor szóljanak, és 
kapnak erősítést egy rajtaütéshez.  

 

A „láthatatlan” láda rejtélye 
Lesz olyan karakter, aki végig látja a ládát. Ennek oka, hogy egy meg-
felelően magas mentális védelemmel ellátott karakterre nem hat a 
láda mágiája.  
A ládát rejtő varázslat E-jének a meghatározása a kalandmester fel-
adata lesz. A teszt kalandok során egy 50E-s mentális védelemmel 
rendelkező karakter 50% eséllyel láthatott át a ládát rejtő mágián 
(ekkor a ládán lévő mágia 45E volt + a k10 dobás eredménye). Egy 
átlagos 6. szintű, a kezdetektől MF Pszit használó karakter Mentál 

ME-je 50 körül van (aktív dinamikus pajzzsal), és valószínűleg csapa-
tonként 1-2 karakter biztosan lesz ilyen. Úgyhogy a csapatok többsé-
génél a varázslat 45E erősítésű lesz. 
 
Mivel a láda mágiája nem „közvetlenül” a karakter ellen irányul, ezért 
annak működését a Membrán sem jelzi. Mágia észlelése varázslat 
jelzi ugyan a ládát (vagyis, hogy ott valamilyen mágia van), azonban 
még ekkor is van egyfajta „kényszer”, hogy másfelé nézzen a karak-
ter, ezért sikeres Akaraterő mentődobás kell, különben elsiklik róla a 
tekintete, mintha ott sem lenne. Hasonló a helyzet Szinesztézia disz-
ciplína alkalmazása esetén is. Illetve ha valaki Abszolút látás diszcip-
línát használ, azzal szemben teljes E-vel kifejti a hatását, mintha nem 
is lenne mentális védelme. 
 
Aki látja a ládát, az láthatja azt is, hogy egy rúna van annak fedelére 
festve. Megfelelő szakértelem birtokában felismerhető, hogy az egy 
ősi crantai rúna, amelynek valahogyan a vízhez és az elme elködösí-
téséhez van köze. A varázslat vizsgálata során kikövetkeztethető a 
megfelelő képzettség vagy előtörténeti ismerete segítségével, (va-
rázsló mágia, boszorkánymágia, vagy mentálmágia), hogy olyan va-
rázslat van a ládán, amely úgy hat az elmére, hogy az érzékelés átsik-
lik rajta, mintha ott sem lenne. Olyan, mintha a slanek Jelentéktelen-
ség (ETK 124. o) diszciplínája vagy a boszorkányok Észlelhetetlenség 
(ETK 216. o) varázslata működne a ládán.  
 
A varázslat hatása figyelmen kívül hagyható megfelelően erős men-
tális pajzsok esetén. Egyéb esetben az, hogy van ott valami, érzékel-
hető Mágia észlelése varázslat + sikeres Akaraterő mentődobás, Szi-
nesztézia (mágia) + sikeres Akaraterő mentődobás és Hatodik érzék 
+ sikeres Akaraterő mentődobás esetén, de ekkor sem látják, csak 
tudják, hogy ott van „valami”.   
Ha a karakterek rendelkeznek megfelelő ismerettel a boszorkánymá-
gia területén, akkor rájöhetnek arra is, hogy az Észlelhetetlenséghez 
hasonlóan az így elrejteni kívánt dolgok – még akkor is, ha valakin 
működik a varázslat - ugyanúgy láthatóak a számára tükörben vagy 
bármilyen tükröződő felületen.  
 

Lehet, hogy a karakterek 

között lesz olyan, aki látja 

a „láthatatlan ládát”, en-

nek magyarázatát lásd ké-

sőbb. 
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A rejtélyes ellenfél felfedi magát 
Mostanra már szinte minden információ a rendelkezésre áll ahhoz, 
hogy a csapat megfelelő idő ráfordításával megtalálja a rejtélyes be-
szállítók rejtekhelyét (bár ez nem egyszerű munka, hiszen a Láp ki-
terjedése majd 1,5 négyzetmérföld, legalább száz utca és sikátor). 
 
Persze, ehhez a titokzatos félnek is lesz egy-két szava, ezért megpró-
bálják kiiktatni az újonnan feltűnt fenyegetést, a kalandozókat. 
Hogy honnan tudnak róluk? Megfigyelik az álomkufárt, lehet beépí-
tett ügynökük a Suttogók vagy a városőrség tagjai között, de mágikus 
módszerekkel is megfigyelhetik a karakterek ténykedését (erre a bo-
szorkánymágia számos lehetőséget kínál). 
 
Mindenestre, azon az estén, éjszakán, amikor a karakterek vagy a 
Suttogókkal, vagy pedig a városőrséggel megállapodtak, egy rajta-
ütés keretében megpróbálnak végezni velük. 
 
Egy sötétkék köpenyes nő fog érkezni öt őrzője kíséretében. Az ér-
kezőkre előzőleg egy boszorkánykört alakítva mondtak rá egy, az Ész-
lelhetetlenséggel szinte teljesen azonos varázslatot. Az eltérés any-
nyi, hogy addig hatásos, amíg minden érintett a vörös hajú nőhöz 
közel, egy 20 ynevi láb sugarú kört lefedő területen van, illetve amíg 
a boszorkány él vagy eszméleténél van. Ugyanazok az elvek vonat-
koznak emiatt rájuk, mint a láda esetében. Tehát akinek nincs meg a 
mentális ellenállása, annak láthatatlanok és nem is hallja vagy érzi 
őket, mert az elméje lesiklik róluk. 
 
Az így elrejtett őrzőkkel harcolni úgy lehet, ha látja őket a karakter 
(megfelelően erős a mentális pajzsa), ekkor semmilyen levonás nem 
sújtja, vagy a Vakharc mesterfokával rendelkezik.  
Harcolhat velük az is, a korábban leírt módszerek valamelyikét alkal-
mazza (Mágia észlelése vagy Szinesztézia vagy Hatodik érzék + sike-
res Akaraterő mentő), de ekkor olyan levonások sújtják, mintha a 
Vakharc alapfokával küzdene.  
Aki pedig egy tükörből, illetve tükröződő felületről szemmel tartva az 
ellenfelét próbál küzdeni vele, azt a figyelemmegosztás miatt a Harc 

sötétségben vagy félhomályban leírtaknál megfelelő levonások sújt-
ják.  
Minden más esetben úgy kell venni, mintha láthatatlan ellenféllel 
küzdene a karakter.  
 
Mielőtt rajtaütnek a karaktereken, az arcát csuklya árnyékába rejtő 
nő egy Árnyékajtót (ETK 230. o) rajzol fel egy közeli sikátor, vagy ép-
pen annak az épületnek a falára, amelyben a karakterek is tartózkod-
nak. Amint úgy érzik, hogy nem bírnak a karakterekkel, ezen keresz-
tül kísérelnek meg visszavonulni.  
Ha minden rosszra fordul, a titokzatos nő akkor is – akár az őrzőit 
hátrahagyva – elmenekül, ekkor Eltűnés varázslatot használ (ETK 
231. o) 
A kék köpenyes nő mást nem is fog varázsolni a fentieken túl, ennyi 
Mana-pont áll a rendelkezésére (miután kivont a Hatalom Amulett-
jéből is). 
 
Bíznak a rajtaütés sikerében, hiszen elvileg senki sem láthatja őket. 
Elég különös harc lesz, mivel ha vannak szemtanúk, azok csak annyit 
látnak majd, hogy a karakterek láthatatlan ellenfelekkel küzdenek, 
akiknek a teste majd csak azt követően válik láthatóvá, hogy a vörös 
hajú nő már elmenekült.  
 
Ennek a résznek nem célja, hogy a karakterek meghaljanak, csupán, 
hogy emlékezetes belépőt biztosítson a titokzatos harmadik félnek.  
 
Ha a támadók közül csak halottak maradnak a helyszínen, akkor 
mindegyikükön felfedezhetik a Megbélyegzés csókja és a Rabszolga-
ság csókja (ETK 223. o) varázslatok bélyegét (ezek nincsenek szimpa-
tikus viszonyban a létrehozó boszorkánnyal).  Több testen is olyan 
tetoválást találnak, amelyek – megfelelő ismeret birtokában - arra 
utalhatnak, hogy valamelyik embervadász klánhoz tartozhattak ko-
rábban, sőt egyikük egyenesen a toroni ikrek közé.  
 

Vakharc Af 

KÉ:-10 TÉ:-15 VÉ:-20 CÉ: 

-60 

 

Vakharc MF 

KÉ:-5 TÉ:-5 VÉ:-10 CÉ: 

-30 

 

Mágiaismeret (boszor-

kánymágia) Af, vagy az 

előtörténeti ismeretekből 

boszorkánymágia isme-

rettel rendelkező karak-

ter képes beazonosítani a 

varázslatot, és ebből kö-

vetkeztetni arra, hogy egy 

boszorkány volt. 

Harc sötétségben 

KÉ:-15 TÉ:-30 VÉ:-35 CÉ: 

-70 

 

Harc láthatatlan ellenféllel 

KÉ:-20 TÉ:-60 VÉ:-70 CÉ:-

150 

 

Nem látni és hallani őket, 

nem érezni a szagukat, 

de még az asztrális és a 

mentális érzékelés elől is 

el vannak rejtve. 



Szimpatikus mágia gyakorlására egyetlen lehetőséget egy elhajított 
dobótőr vagy kiömlött vér biztosíthat, amelynek tulajdonosa esetle-
gesen elmenekült a helyszínről, így akár vissza is követhető a rejtek-
helyre.  
 
Ha élve fogják el bármelyik Őrzőt, annak elméjét 80E erejű Nyelvbék-
lyó (ETK 218. o) övezi az alábbi információkkal kapcsolatban: Hol a 
rejtekhely Haonwellben? A Boszorkányrend. A boszorkányok szemé-
lye. A boszorkányok tervei. Beszervezésének körülményei. 
 

Végjáték 
A kábítószert forgalmazó boszorkányok rejtekhelye valóban a Lápon 
található, a negyednek a folyóparti részén. Egy egykori vágóhidat ala-
kítottak át, amely az asztrális síkon az ott kiömlött sok vér miatt meg-
lehetősen szennyezett. Az épületet magát ugyanazzal a crantai rúná-
val és mágiával védik, mint ami a ládán is volt, ezért az emberek egy-
szerűen elmennek mellette, mintha nem is létezne. Az épület nagy 
része cölöpökön a folyó fölé épült, amíg vágóhídként működött, ad-
dig lenyíló csapóajtókkal, a vízbe szórva szabadultak meg a fel nem 
dolgozható állati maradványoktól. Most az épület elhagyatott, lán-
cok, kötelek, szíjak lógnak mindenfelé a mennyezetről, sokon még 
mindig látszik a rászáradt vér. 
 
Miután megtalálták (és az éjszakai rajtaütés alapján), a karakterek-
nek rá kell(ene) ébredniük, hogy ők önállóan kevesek annak felszá-
molásához, így ideje „szövetségeseikhez” fordulni erősítésért. Ha 
erre nem jönnek rá maguktól, akkor a „szövetségesük” ad melléljük 
embereket. 
 
Amennyiben a Suttogókkal dolgoznak össze, abban az esetben egy 
csapatnyi (9 fő + 1 sicchel) Kobra harcos lesz a megerősítésük, 
amennyiben pedig a városőrséggel, akkor pedig 9 fő északi ember-
vadász. A környező utcákat a Suttogók verőemberei vagy a városőr-
ség fegyveresei fogják lezárni. 

A boszorkányok tudni fognak a rajtaütésről (lásd korábban: beépített 
emberek, mágikus kémkedés), ezért felkészülnek, bár mivel csak az 
utolsó pillanatokban kapták a hírt, ezért némileg kapkodva. 
 
A boszorkányok egy boszorkánykört fognak létrehozni, addig pedig 
az őrzőik feladata (13 fő fejvadász + 1 boszorkány), hogy a karakte-
reket és a harcostársaikat feltartóztassák.  
 
A boszorkány, aki a fegyveresek támogatására maradt hátra, amíg 
társai elkészülnek a boszorkánykörrel, Füstidézést (ETK 208. o) csinál, 
majd pedig Kígyóvarázs I-et varázsol (ETK 204. o), életre keltve ezzel 
valamennyi láncot és kötelet, amelyek kígyóként tekerődzve meg-
próbálják gúzsba kötni a karaktereket és a segítőiket. Illetve, meg-
próbálják őket a padlózaton lévő csapóajtók megnyitásával is a fo-
lyóba ejteni. 
 
Ez és a harc eltart néhány körig. Intézze úgy a kalandmester, hogy 
kemény és véres legyen. Már csak néhány őrző van talpon, és a meg-
erősítők száma is ötre csökkent le, amikorra a boszorkányok elkészül-
nek a boszorkánykörrel.  
 
Ekkor az első dolguk az lesz, hogy 45E erősítéssel Viszályt (ETK 209. 
o) fognak varázsolni. Mivel a boszorkánykör miatt az összesített 
szintjük számít, ezért mind a karakterek és segítőik, és még jónéhá-
nyan az utcán lévő biztosító erő tagjai közül (akik 20 méteren belül 
vannak) egymásnak fognak ugrani. Mivel felfokozott a hangulat, a 
harcostársaik árulást kiáltva a karakterekre rontanak, így nekik velük 
is harcolniuk kell a még életben lévő őrzők mellett.  
 
Közben a boszorkánykör tagjai Észlelhetetlenséget varázsolnak ma-
gukra, és egy Árnyékajtót felrajzolva előkészítik a menekülésüket. Ha 
a karakterek abba a helyiségbe lépnek, ahol a boszorkányok tartóz-
kodnak, nem fogják sem látni, sem pedig hallani őket. Ha mégis, ak-
kor a boszorkányok először füstöt idéznek – Füstidézés (ETK 208. o), 
majd Retesz varázslattal becsukják az összes ajtót. Végső kétségbe-
esésükben – lidércszekta révén - megidéznek egy Árnyat (Bestárium 
2. 77. o) és menekülni próbálnak az Árnyékkapun keresztül.  

Ha van a karakterek kö-

zött Dartonita pap vagy 

paplovag, az a Holtak 

Útja varázslattal újra él-

heti a halott utolsó 5 per-

cét.  

A Lélek szférával rendel-

kező papok számára meg-

oldás lehetne az Eggyévá-

lás (ETK 165. o) varázslat, 

mivel ekkor a lelket már a 

Nyelvbéklyó sem köti, hi-

szen az halálával lefoszlott 

róla. Így mindent megtud-

hatna a halottról és a bo-

szorkányokról. Ehhez 

45+80 MP kellene a va-

rázslat leírása szerint. 

 

Fontos: más mágiahasz-

nálók számára nem elég a 

holtesttel beszélni ahhoz, 

hogy Nyelvbéklyóval védett 

információt kapjanak tőle, 

mindenképpen a lelket kell 

megidézni! 
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A helyet átvizsgálva a karakterek megtalálhatják a labort, ahol a dél-
ről hozott santis-t a santyssporba keverték, illetve a raktárat, ahol az 
Ezüst Liliom Lányaitól elrabolt többi kábítószert tartották.  
 
Találnak még feljegyzéseket Malvaise szektájáról – akik közé a bo-
szorkányok is tartozhattak – és terveket démonoknak az Északi Szö-
vetségre szabadításáról, aki a „kiürült” testeket vették volna bir-
tokba, és bizonyítékot arra, hogy mindezek mögött Alidax új boszor-
kánykirálynője, az Ötödik Fekete Hadúr állhat. Csak ha nagyon jók 
jöhetnek rá, hogy valójában a Kék Anyák álltak mindvégig a háttér-
ben. 
 

Epilógus 
Miután felszámolták a boszorkányok rejtekhelyét, és az erigowi ne-
mesifjakon is elégtételt szolgáltattak azért, ami Hersával történt, 
nem maradt más, mint hogy visszatérjenek a megbízójukhoz, Eshor 
Dersionhoz a raveeni kereskedőhöz, hogy beszámoljanak neki arról, 
hogy mit végeztek, és hogy átvegyék tőle a kialkudott összeget.  
 
Odabent az öreg ereni kereskedő testét a szoba falánál rongycsomó-
ként elterülve találják meg. Mintha valami hatalmas erő a szobán át-
hajítva vágta volna oda, és látszólag a nyakát szegve halt meg. Arcán 
még mindig ott ül a döbbenet arckifejezése. Egyéb, küzdelemre utaló 
nyom nincs a helyiségben.  A Manaháló „bűzlik”, mintha valami ősi, 
sokáig szunnyadó mágia „rontotta” volna meg. 
 
A lány szobája üres, a nyomok alapján, ha összerakják képet, akkor 
úgy tűnik, mintha felkelt volna az ágyából, majd felöltözött és el-
hagyta a lakást.  
 
Ha utána járnak, akkor kiderül, hogy a városban lévő, többi hasonló 
állapotban lévő áldozat is hasonló körülmények között eltűnt. 
 
 
 

 
 
 
A kalandban később ismertetésre kerülnek a Haonwell városában 
kapható kábítószerek. Ezek közül valamennyi megjelent hivatalos re-
gényben vagy m.a.g.u.s szerepjáték kiadványban, egyesek esetén pe-
dig még árakat is közöl a leírás. Például az Ynevi kóborlásokban az 
Angyalkönny egy adagjának az ára 7 arany, a Kristályfényé 18 ezüst, 
a Ködfürdőé pedig 1 ezüst.  
Ha figyelembe vesszük az Első Törvénykönyv 340. oldalán felsorolt 
átlagos évi jövedelmeket, valamint a következő oldalakon a felszere-
lések és szolgáltatások árait, akkor látható, hogy ezek aránytalanul 
túlzó árak. Ezeket próbáltam némileg racionalizálni a Magyarorszá-
gon kapható kábítószereke árait összevetve a magyarországi szolgál-
tatások áraival.  
 
Magyarországon a legdrágább kábítószer a kokain, amelynek 
grammja (adagja) 15-20 ezer forint. Egy adag heroin 3-5 ezer forint, 
egy adag Gina party drog adagja 5500 forint, míg 1 gramm (adag) 
marihuána 2-3 ezer forint.  
 
Ha úgy vesszük, hogy egy ebéd-vacsora 5 réz Yneven, nálunk ez kö-
rülbelül 4-5 ezer forint. Egy átlagos szállodai szoba nálunk 25 ezer 
forint/éjszaka, Yneven egy díszes szoba 10 réz/éjszaka.  
 
A fenti arányokra figyelemmel került jelen kalandban „racionali-
zálva”, meghatározva az egyes kábítószerek egy adagjának ára, és – 
mint látható - még így is meghaladják arányaikban a magyar árakat, 
viszont nem annyira túlzóan, mint az „eredeti” áruk volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kábítószerek áráról 



 
 
 

Az időjárásról 
Bár nyár dereka van, az időjárás messze elmarad az ilyenkor megszo-
kott kánikulától. 
Gyakoriak a futó záporok, és észak felől olykor még hideg levegőt is 
hoz a szél. A hőmérsékletkülönbség hatására hajnalban a folyó felett 
köd képződik, amely bekúszik a városba és a folyóparti utcákat is el-
borítja. Ez a köd csak a reggeli napfénnyel oszlik el, nagyjából kora 
délelőttre. 
Amikor süt a nap, akkor izzasztó a hőség, fülledt az idő, amikor azon-
ban beborul az ég, akkor egy könnyű kabátra vagy zekére már szük-
ség van ahhoz, hogy ne fázzon az ember.  
Bár a kora esték viszonylag melegek, éjszaka és a hajlani órákban már 
kabátra vagy köpenyre van szükség, ilyenkor a hőmérséklet akár 10 
fok alá is zuhanhat.  
Bár az idősebb haonwelliek emlékeznek hasonló időjárásra, azért 
nem ez a megszokott az év ezen időszakában. 
 

A karakteralkotásról 
A történet 5 fő, 6. tapasztalati szintű karakterekből álló csapat ré-
szére íródott az Első Törvénykönyv rendszere alapján. 
 
A karakterek az alábbi megkötésekkel, változtatásokkal kerülhetnek 
kidolgozásra: 
 
A karakterek független kalandozók, akik nem kötődnek egyetlen 
szervezethez sem. Nem feltétel, hogy összeszokott csapatot hozza-
nak, lehetnek a karakterek egymástól függetlenek is, akik a kaland 
során ismerkednek össze.  
 
A karakter kidolgozása során használható az Első Törvénykönyv, és 
minden hivatalos kiadványban és a Rúna magazinokban leírtak (ra-
jongói anyagok nem). Ahol az egyes kiadványokban leírtak eltérnek 

egymástól, abban az esetben az időrendileg később kiadott, a koráb-
ban leírtakat felülíró kiadványt kell figyelembe venni.  
 
A karakterek kidolgozásának fő elve a kronikak.hu oldalon található 
Előtörténet Alapú Karakteralkotás rendszere. Az eltérés, hogy a ka-
rakterek 6. szintűek, illetve csak a hivatalos anyagok használhatóak. 
 

A kalandmodul használatáról 
Megpróbáltam a kalandot úgy elkészíteni, hogy a kalandmesternek a 
játék során minél kevesebbszer kelljen a szabálykönyvhöz vagy ki-
egészítőkhöz nyúlnia, minden szükséges információ elérhető legyen 
számára a kalandmodulban. Ahol mégsem, ott szerepel a hivatkozás 
oldalszáma, hogy minél hamarabb megtalálhassa a szükséges infor-
mációt. 
 

A szabályokról 
Mivel egy találkozóra készült modulról van szó, ezért fontos, hogy 
valamennyi csapat azonos esélyekkel vágjon neki a kalandnak, illetve 
azonos szabályokat használjon.  
Ennek érdekében az alábbi szabályok a mérvadóak a következő mó-
dosításokkal, pontosításokkal:  
 

Harci szabályok 
1. Ha a karakter nem jelent be célzott támadást, akkor alapér-

telmezés szerint támadása az ellenfél törzsére irányul (tehát 
nem kell kidobni a találat helyét).  
 

2. A karakterek nem lehetnek célpontjai csonkoló sebzésnek. 
 

3. A karakterek kalandozók, így velük szemben nem alkalma-
zandó a kötelező Ép vesztés Fp sérülés esetén, kivéve, ha azt 
mágiától szenvedik el. 
 
 
 
 

Mesélői tanácsok 
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Mágia 
1. A boszorkánymesterek villámmágiája esetében általánosan 

működik (tehát karakterek esetében is) a kötelező Ép vesz-
tés. 
Ezen túl pedig, amennyiben pl. élőhalott ellen használna vil-
lámmágiát a boszorkánymester, abban az esetben ugyan Fp 
sebet nem okoz, de a kötelező Ép vesztés (minden 5 Fp au-
tomatikusan 1 Ép vesztést is jelent) a test roncsolódása mi-
att ebben az esetben is működik.   
 

2. Az elemi mágiák közül pl. a tűz túlütés esetén sem okoz Ép 
vesztést, ebben az esetben is csak a villámmágiához hason-
lóan a kötelező Ép vesztés szabálya működik (minden 4 Fp 
automatikusan 1 Ép vesztést is jelent). Tűz esetén azonban 
nem csak akkor, amikor eltalálja a célpontot, hanem addig, 
amíg annak hatása érvényesül (tehát a célponton tűz ég).  
Amennyiben azonban szilárd alapú elemi mágiát használ a 
mágiahasználó (földnyíl, jégnyíl, elemi erő nyíl stb.), abban 
az esetben Fp sebzés esetén működik a kötelező Ép vesztés, 
túlütés esetén pedig a sebzés az ellenfél Ép-jéből vonódik 
le. 

 
3. A varázsló zónája. Mivel számtalan házi szabály van, ezért az 

egységes értelmezés érdekében a kalandban az alábbiak 
szerint használjuk: A varázsló érzékeli a zónáján belül a lep-
lezetlen mágiát. Azonban, hogy ez tárgyból, személyből, 
vagy látható jelek nélkül működő varázslatból származik, 
előtte, mögötte, alatta vagy felette található, illetve mennyi 
a működő varázslatok darabszáma, nem tudja, érzi. Mind-
ezek megállapításához a Fürkészést kell használnia.  

 

Az élőholtakról 
Ha egy élőholtat elpusztítanak, akkor azt egy újabb élőholt idézéssel 
már nem lehet feltámasztani, mivel a teste olyan sérüléseket szen-
vedett el, annyira roncsolódott, hogy az élet princípiumának már 
ilyen torz hordozására sem alkalmas. 

Képzettségek alkalmazása:  
Mivel megfigyeltem, hogy találkozókon ez mesélőről mesélőre válto-
zóan eltérő szokott lenni, ezért az azonos esélyek érdekében kérem 
az alábbiakat alkalmazni. 
 
A képzettségek Alap és Mesterfoka biztos tudást feltételez a kép-
zettségnél leírtak szerint, amennyiben nem egymás elleni (pl. karak-
ter és NJK) közötti képzettség alkalmazást kell eldönteni, kivéve, ha 
a képzettség leírása máshogy rendelkezik. 
 
Tehát pl. ha valami, az ismeret szintjének megfelelő elméleti tudás 
kell, vagy a képzettségnél leírtak szerint valaki olyan nyomot kíván-
nak követni, amit nem próbáltak elrejteni, vagy valaki csak lovagol, 
vágtat, nem kell próbát dobni. Illetve egymás elleni interakciók ese-
tén a mesterfokú mellébeszélő minden esetben képes átverni az 
alapfokú lélektannal vagy emberismerettel rendelkezőt a képzettség 
leírása alapján. 
 
Képzetlen használat esetén (amennyiben az adott képzettségek lo-
gikusan képzetlenül is lehetne használni), a vonatkozó Tulajdonság -
2-vel kell képzettség próbát dobni. Képzetlen használat esetén maxi-
mum alapfokú ismeretre lehet dobni. 
Példa: ha valaki úgy kíván egy nyomot keresni, vagy követni, hogy 
nem rendelkezik a szükséges képzettséggel, vagy úgy akar lovagolni, 
hogy nem tanulta előtte, esetleg vonatkozó képzettség hiányában 
olyan történelmi ismeretet, legendát kíván felidézni, amiről esetleg 
már halhatott, vagy megpróbál mellébeszélni valakinek. 
 
Alapfokú használat esetén a vonatkozó Tulajdonság értékkel kell a 
Tulajdonság próbát dobni. Erre akkor van szükség, ha az Alapfokú is-
mereteket túllépve valaki olyasmit szeretne megtenni, ami a leírás 
szerint már a Mesterfokú ismeretekhez tartozna (ezt a próbát a ka-
landmester akár -2 vagy -4 értékkel is nehezítheti).  
Példa: Alapfokú lovaglással lovas rohamot, vagy lótáncoltatást csi-
nálni, vagy alapfokú nyomkereséssel 6 napnál régebbi nyomot kö-
vetni. 

Képzettség próbák 

 

Képzetlenül: 

Tulajdonság -2 

 

Alapfokon képzett: 

Tulajdonság  

 

Mesterfokon képzett: 

Tulajdonság +2 

 



Mesterfokú ismeret esetén alapvetően nem szükséges képzettség 
próba, mivel a karakter a leírtak szerint teljes körűen az adott kép-
zettség birtokában van. Ha esetleg a kalandmester mégis úgy dönt, 
hogy dobat (akár a körülmények miatt, akár mivel az adott tudás 
ritka vagy szinte elfeledett), akkor a próbát Tulajdonság +2-vel dob-
hatja a játékos, amit a kalandmester -2-től -4 értékkel nehezíthet. Az 
egymás elleni ellenpróba esetén a vonatkozó tulajdonsághoz szintén 
+2 járul. 
 
Amikor egymás ellen tesznek a karakterek képzettség ellenpróbát, 
akkor a vonatkozó képzettségre kell dobni a fent leírtak szerint, úgy, 
hogy a dobás eredményét hozzá kell adni a módosított Tulajdonság 
értékhez. Ebben az esetben az aládobás helyett a teljes tulajdonság 
értékkel kell számolni. 
 
Példák:  
 
Alapfokú mellébeszélő képzetlen személyt akar átverni. 
Mellébeszélő: Karizma 14+k10 Átverni kívánt személy: Asztrál 13-
2+k10 
 
Alapfokú mellébeszélő mesterfokú lélektannal rendelkezőnek akar 
hazudni. 
Mellébeszélő: Karizma 14+k10 Átverni kívánt személy: Asztrál 
13+2+K10 
 
Képzetlen mellébeszélő mesterfokú lélektannal rendelkező személyt 
akar átverni. 
Mellébeszélő: Karizma 14-2+k10 Átverni kívánt személy: Asztrál 
13+2+K10 
 
Alapfokú nyomolvasó alapfokon elrejtett nyomokat kíván követni. 
Kereső: Érzékelés 14+k10 Elrejtő: Ügyesség 15+k10 
 
 
 

Pszi Belső Idő diszciplína használata 
Ha valaki belső időt használ, akkor 1 szegmensnyi idő alatt 1 környi 
cselekedetet hajthat végre, és a kör hátralévő 8 szegmenségben még 
cselekedhet (a megfelelő levonásokkal a maradék időre és a követ-
kező kör(ök)re). 
Amikor valaki belső időben van, akkor a nem belső időben lévő ellen-
felekkel szemben abban az 1 szegmensben ugyanúgy támad, aho-
gyan azt 1 kör alatt is tenné. Tehát normálméretű fegyverrel 1, két-
kezes harc esetén 2 támadásra jogosult. Kisméretű fegyverrel vagy 
pusztakézzel 2, kétkezes harc esetén 4 támadásra jogosult. A táma-
dások száma természetesen annak megfelelően csökken, mennyit 
mozognia kell az egyes célpontok között. 
A célpont ebben az esetben az alap, fegyver és ugrás nélküli Vé-vel 
állt ellen a támadásnak, és a támadások vele szemben meglepetés-
nek minősülnek, tehát a támadót megilleti a +30 Té. 
 

A szükséges nyelvek ismeretéről 
A kaland helyszíneiből következik, hogy az általános nyelv, amin 
kommunikálni tudnak a karakterek másokkal, az az erv és az erv kö-
zös (100%).  
 
Emellett a kereskedők és a tanultabb nem játékos karakterek eltérő 
szinten ugyan, de beszélik és értik a pyar-közös nyelvet is (50%), il-
letve kisebb részük beszéli a toronit (20%). 
 
Minden egyéb észak ynevi ország nyelve ismeretének esélye a nem 
játékos karakterek körében 10%, az ettől délebbi nyelveké asszisz 
(5%), dszad, gorviki, shadoni (1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

%-os próbák ellenpróbája 

 

Mivel nehéz egy %-os Lopa-

kodás vagy Rejtőzködés 

próbát összevetni egy eset-

leges Észlelés tulajdonság-

próbával, ezért ebben az 

esetben a következő módon 

járjon el a kalandmester. 

 

Egy 80%-os lopakodás 18-

nak, egy 110%-os 21-nek 

felel meg, és egyszerűen 

próbát dobnak egymás el-

len. K10+az érték. Akié a 

nagyobb, az nyerte a pró-

bát. 

 

Példa:  

Tolvaj (lopakodás 80%) 

próba: 18+k10 

 

Őr (Észlelés 13) 

próba: 13+k10 

 

A váltás során a kerekítés 

szabályai érvényesek, tehát 

pl. a 85% még 18, amíg a 

86% már 19.  
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Ezt azért szabályozzuk, 

mivel a szabálykönyv nem 

teszi, és az azonos esé-

lyek érdekében mindenki 

egyformán alkalmazza.  

 

Illetve, minden KM tartsa 

észben, hogy a Belső idő 

nem használható 

együtt a Chi harccal. 
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 „Haonwell völgyben épült városának szépsége és különösképpen 
hajnali látképe nem egy művészt megihletett már: amikor a felkelő 
nap korongja megvilágítja a sejtelmes párába merült épületeket, a 
száz templom tornyán felszikrázó fényt, a ködtengerből szigetként 
kiemelkedő dombokat a Garais csavart tornyú hercegi palotájával és 
az Elf negyed Kyr palotájának maradványaival. 
A város ragyogása életörömöt és melegséget áraszt, sokkal inkább 
csábítja falai közé az érkezőket, mint Erigow fenséges, ám rideg cso-
dája. Lüktető pezsgése minden látogatót magával ragad és ideláncol: 
számtalan fogadó, színház és örömtanya gondoskodik arról, hogy 
mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. 
Haonwell az északi kultúra fellegvára. Híres színházak – a legismer-
tebb a Yattir negyedben található Khalida -, a Garais nemesi báljai, az 
Alborne papjai által működtetett művészeti akadémia és a szabad-
egyetem hirdetik a kyr és a pyarroni eszmények egymásra találását. 
E sokszínűség megteremtéséhez az elfek is hozzájárulnak: negyedük-
ben gyakran tartanak tánc- és daljátékokat.  
Az a város, amely ennyire nyüzsgő életet él, nem lehet mentes a tol-
vajoktól és az alvilág más képviselőitől. A nagyobb tolvajcéhek szék-
helye a Treis kerület, valószínűleg itt található a Kobrákkal gyakran 
egy lapon említett, hírhedten kegyetlen Suttogók főhadiszállása is. 
Az utazó viszonylagos szerencséjére náluk jóval gyakrabban találkoz-
hat az utcákat járó zsebtolvajokkal, rablókkal és kötekedő nemesif-
jakkal.” 

   (Forrás: Északfölde) 
 
180 ezer állandó lakosával Erigow után az Északi Szövetség második 
legnagyobb városa. Eredetileg a kyrek alapították, innen ered – mára 
eltorzult hangzású - neve is: Hagra om Weil (Weila hajléka). 
 
Bár az azonos nevű hercegség székvárosa, mégis szabad városi rang-
gal rendelkezik, ahol a Garais (Palotanegyed) és a Synn Erian (Elf ne-
gyed) negyedeken kívül a Városi Tanács (Magisztrátus) az úr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haonwellről bővebb leírás az 

Északi Szövetség című kiegé-

szítő 129-143. oldalain talál-

ható. 

 

A városról akkor rendelkez-

nek a karakterek bővebb in-

formációkkal, ha rendelkez-

nek vonatkozó Helyismeret 

képzettséggel. 

Hangulati érdekesség 

(pénznem) 

 

Haonwell területén a réz-

pénz neve Északi Korona. 1 

réz = 1 Északi Korona. Így 

gyakran azt mondják, hogy 2 

Koronába kerül valami, nem 

pedig hogy a 2 réz(pénz)be. 

Ha valami többe kerül, mint 

100 Korona, akkor már 

ezüstben számolnak. Egy 

arany 1000 Koronát ér. 

 

Haonwell érméin a kibocsá-

tás éve mellett az akkori 

uralkodó herceg portréja lát-

ható. 

 

(Forrás: Rúna magazin) 

 

Haonwell 



A Városi Tanács határozza meg az adókat, hozza a törvényeket és tar-
tatja be a rendet a Városőrségen keresztül. A város polgármestere 
(ennasaraon) a 17 fős Hercegi Tanácsban is helyet kapott. 
 
Synn Erian – az elf negyed a városban, fallal elkerítve, látogatható 
idegenek számára is, leginkább egy hatalmas park, elf stílusú épüle-
tekkel. Az összes itt élő elf nemesnek számít, mivel 2000 éve kollektív 
nemesi címet kaptak az akkori uralkodótól. A negyed határain nyíló 
kapuk miatt nevezik még Kilenc Kapunak, illetve geográfiája miatt Ki-
lenc Dombnak is ezt a városrészt. 
 
Yattir – egyfajta szórakozó negyed a népes piacával, pompás fürdői-
vel, drága fogadóival és pezsgő életű folyami kikötőjével.  
 
Hano – az Arvan két partján is elnyúló Alsóváros vagy polgári negyed, 
számos templommal, egyetemmel, és a palotához közel a nemesek 
és a gazdag kereskedők házaival, és a templomok, katedrálisok égbe 
törő tornyaival. Az Arvan jobb partján elterülő utcáit Templomne-
gyednek is nevezik.  
 
Garais - a Garais-dombon található hercegi palota a grófi paloták fe-
hér és vörös márványból készült kyr stílusú épületeivel, parkokkal, és 
a hercegi palotához vezető, mágikus fénnyel megvilágított, szobrok-
kal szegélyezett márványlépcsőivel. A biztonságra itt a hercegi gárda 
őrjáratai ügyelnek. Nemteleneket, koldulókat nem találni az utcáin, 
még a Dal havának utcabáljai is elkerülik. 
 
Treis – mocsaras lapályra épült városrész, melyet csak Lápnak hívnak 
a helyiek, kétes hírű, éjszakánként veszélyes negyed, amelynek gyak-
ran kövezetlen utcáin egyszerű, gyakran többszintes téglaházak tá-
maszkodnak egymáshoz. Olcsó kocsmák, fogadók, bordélyok, kiváló 
ételeket kínáló apró kifőzdék, tolvajklánok (legismertebb a hírhedt 
Suttogók) és a híres, teljesen fedett Sifanne Aréna otthona. 
 

Haonwell Alborne kultuszának északi központja, az isten hivatalosan 
is a hercegség védistene. Az érsek – aki a déli hagyományoktól elté-
rően csak nő lehet – palotája a székváros Templomnegyedében áll, a 
Fagyott Dalok Termei néven ismert épületegyüttesben.  
 
A városóriás falai bár tekintélyt parancsolóak, nem mérhetőek Eren, 
Sinog Kul vagy akár Erigow védműveihez. Ennek oka, hogy eddig át-
vészelte a zászlóháborúk viharait, falait már sokszáz éve nem érte tá-
madás. Leghíresebb fala a Bástyasor, amely a Hano negyedet és a 
Treist (Lápot) választja el egymástól, és amely mellett a Ter Quillin-
gen felé vezető országút is húzódik.  
A város folyamatosan terjeszkedik, amit az is mutat, hogy bár a külső 
falak legutolsó átépítését alig kétszáz esztendeje fejezték be, az az-
óta eltelt időben a külső negyedek ismét túlnyúltak a védműveken.  
A belső falak most már nem annyira a védelmet szolgálják, mint in-
kább a különböző negyedek határait jelölik, de a kapukat éjszakára 
itt is rendre bezárják, hogy az alabárdos strázsák szép pénzt keres-
hessenek az éji órákban városrészről városrészre járó úrfiakon, viga-
dozókon.  
A legkülső fal hatalmas kapui e téren kivételt képeznek. Amíg a nap 
nincs az égen, senki sem hagyhatja el a várost, s nem is nyerhet be-
bocsátást. Bár ezt a szabályt sem tartják be olyan szigorúan, egy her-
cegi menlevél vagy akár néhány jól csengő ezüst is megnyithatja a 
városkapukat, illetve a Sifanne Aréna egy-egy éjszakába nyúló elő-
adása során a Bástyasori kapu akár egész éjszaka nyitva állhat.  
 
Haonwell alatt komoly földalatti járat- és csatornarendszer húzódik. 
Ez a belső kerületekben a régi kyr városépítészek munkája, illetve an-
nak továbbfejlesztése az elmúlt évezredek során, a Treis szegényne-
gyede alatti járatok hálózatát pedig az egykori, napjainkra föld alá 
került kyr utcák és romok alkotják, amelyekre a Láp ráépült Haonwell 
terjeszkedése során. A járatok elsődleges feladata, hogy a kerületek 
szennyét az Arvanba és a Slevába szállítsa. A csatornák ráccsal lezárt 
kifolyói általában a folyópartokon olyan magasságban húzódnak, 
hogy lehetőleg áradás esetén se áramoljon vissza a víz (bár volt már 
rá példa). Pletykálnak olyan járatokról is, amelyek az Arvan alatt át-

Egy, a polgári Hano ke-

rületben lévő átlagos fo-

gadó árai: 

 

istálló    2r 

abrak    5r 

vacsora    5r 

reggeli    3r 

közös háló    2r 

külön ágy    5r 

külön szoba  7r 

fürdő    3r 

kupa bor    1r 

korsó sör     1r 

pálinka (üveg)2r 

Ezt sem az Északfölde, 

sem pedig az ez alapján 

készült Északi Szövetség 

nem említi, de még a 

Summáriumban található 

városleírásban sem szere-

pel. 

 

A város alatt húzódó csa-

torna- és alagúthálózat 

„hivatalosan” csupán Jan 

Van Den Boomen Téli Ég-

ből címet viselő novellájá-

ban szerepel említés 

szintjén. 
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Néhány ismertebb alko-

hol a városban kapható kí-

nálatból (palackja): 

 

Katonabarát  

(száraz vörös - Eren) 1r 

 

Kék herceg  

(száraz vörös (kékes 

színű) - Eren) 10r 

 

Ronse tüze  

(félszáraz, vörös – 

Haonwell) 2r 

 

Fiarini 

(ribizlibor – Haonwell) 2r 

 

Farkasvér  

(félszáraz vörös – Erigow) 

2r 

 

Napnyugat  

(félszáraz vörös – Riegoy 

városállamok) 2r 

 

Querz  

(almapálinka - Doran) 2r 

 

Leirrothel  

(elfek késztette fehérbor - 

Haonwell) 5e 

 

(Forrás: Északi Szövetség 

és Erioni Harsona) 
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vezetve – vagy akár a hidakba építve – kötik össze a folyó által elvá-
lasztott városrészeket. A járatok egy része jól ismert, más része már 
feledésbe merült. A hálózatot legteljesebben mára talán csak a város 
alvilági szervezeti ismerik.  
 

Rendfenntartás Haonwellben 
A szabad városban a Városi Tanács alá tartozó Városőrség látja el a 
rendfenntartási feladatokat a Synn Erian és a Garais városrészek ki-
vételével. Előbbiben a városban élő elfek, utóbbiban pedig a hercegi 
gárda felügyel a rendre. 
 
A Városőrség halványzöld kabátját vagy átalvetőjét (tabard), amelyet 
láncingjük felett viselnek, nem a hercegség szárnyaló pegazusos cí-
mere, hanem Alborne ezüst csillaga díszíti. Emiatt a köznép előszere-
tettel nevezi – némileg gunyorosan – a városőröket Alborne csillaga-
inak is. Ez a gúny nem (is) annyira a városőröknek, mint inkább 
Haonwell híres, azonos nevű iskolájának szól, ahol csak nemesek sa-
játíthatják el a kardforgatás művészetét.  
A városőrök ellenőrzik az utcákat, valamint a város külső és belső ka-
puit. Éjszakánként megerősített csapatokban járják a Yattir utcáit. A 
Lápra csak ritkán, akkor is elsősorban nappal jutnak el. Sötétedés 
után szinte csak a Sifanne Aréna környékéig, de csak azokon a napo-
kon, amikor ott előadás van. 
 

Városőr: Ké: 30 (26) Té: 55 (59) Vé: 105 (110) Sebzés: 1k10 (2k6+2) 
Ép: 9 Fp: 35 SFÉ: 3 (láncing) CÉ: 25 sebzés 1k6+1. Fegyvereik: hosszú-
kard, (alabárd), könnyű számszeríj. AME: 3 MME: 2  

 
A törvénykezés elsősorban a Városi Bíróság jogköre, azzal a kivétellel, 
hogy az elf negyedben, vagy a hercegség teljes területén az elfekkel 
szemben elkövetett jogsértések esetén az elfek járhatnak el. Jogor-
voslat esetén a világi és egyházi jogtudorokból álló hercegi konklávé 
jár el. Főbenjáró bűnök a démonimádat, a faj- vagy nemzetárulás, il-
letve a másság elleni erőszak és erre való felbujtás. 
(Forrás: Della bábjai, Ősi titkok láza, acélnak vihara, Északfölde) 
 

 
 
 
A játékosok szabadúszó kalandozók. Hogy dolgoztak-e már együtt, 
vagy a jelenlegi megbízásra hívja össze őket a felhajtójuk, az a játé-
kosoktól és a mesélőtől függ, a történet szempontjából nincs sze-
repe. Hangulati elemként annyiban, hogy ha ismerik egymást, akkor 
nagyjából tudhatják, hogy kitől mire számíthatnak, ha azonban nem, 
akkor még össze kell csiszolódniuk, meg kell ismerniük egymást, ez 
pedig jó lehetőséget kínál szerepjátékra. 
 

A Haonwellben uralkodó hangulatról 
A kaland Haonwell városában veszi kezdetét a XIV. Zászlóháború haj-
nalán. Még csak néhány napja, hogy Toron seregei és a Kard Testvé-
riség erői betörtek Tiadlanba, és megkezdték az előre nyomulásukat 
északra, annak székvárosa, Davalon felé. 
Haonwellbe már eljutottak a pletykák (elsősorban a kereskedő és 
bankházak kapcsolatain keresztül), azonban senki sem tud semmi 
biztosat (a hercegi udvar még hallgat), viszont egy újabb zászlóhá-
ború esetleges kitörése eléggé felborzolja a kedélyeket. Olyannyira, 
hogy a békéjéről híres városban az ott tartózkodó toroniakat több 
atrocitás is éri, a városőrségnek nem egyszer a toroniak védelmében 
kell közbe avatkoznia. 
 

Találkozás a felhajtóval 
Üzenetet kapnak a felhajtójuktól, hogy találkozni szeretne velük a 
Kyel katedrális előtti téren a Templomnegyedben (térképen 9-es 
számmal jelölve). 
Eső után vannak, úgyhogy a macskakövek nedvesen csillognak, ha-
talmas tócsák mindenfelé. Az égen komor fellegek, látható, hogy dél-
után vagy este újabb esőzés várható. A tér tele galambokkal, zarán-
dokokkal, mutatványosokkal és kereskedőkkel. A tér körül árkádos 
épületek, alattuk üzletek, kávézók, éttermek. A tér közepén szökőkút 
szoborcsoporttal, amely Kyellel a középpontban egy vallásos jelene-
tet örökít meg. A térről széles lépcső vezet le az Arvan partjára, a 

A városőrök statisztikái a 

Gyilkosság Caedonban cí-

met viselő kalandmodul-

ból származnak. 

 

A megbízás 



szemközti parton a zsúfolt folyami piac látszik (és hallatszik) a rak-
partra kitelepült árusokkal, és a vízen ringó csónakokkal, bárkákkal. 
 
A felhajtó pontosan a 8 órás haragszóval együtt érkezik meg a térre, 
egy karcsú hintóval, amelyen a családjának a címere látható. Nem 
nemes, hanem az ún. kereskedőarisztokrácia egyik prominens sze-
mélye a városban. A hintó megáll, a hajtó mellőle egy középkorú erv 
férfi száll le, kinyitja a hintó ajtaját és feléjük int. Megtermett, sötét 
hajú és szemű, szakállas arcán sebhellyel, jó minőségű, a legújabb 
ereni divat szerint készült zöld és barna színű ruhában, zekéje alatt 
sodronying, derekán kard és tőr. Tudhatják róla, hogy a felhajtójuk 
testőre, hogy ereni veterán katona, aki Nathan névre hallgat. Szinte 
biztos, hogy nemesi vér csörgedezik az ereiben, egy tucatkardnemes 
lehet Erenből. 
 
A felhajtó, Siger Harrick odabent a hintóban várja őket. Egy jó hírű – 
és gazdag – ékszerkereskedő a városban, csak másodállásban foglal-
kozik kalandozók közvetítésével, és jó kapcsolatai vannak más észak-
ynevi és erioni felhajtókkal. Bíborszínű, csipkegalléros zekét visel, a 
legújabb divat szerint, ujjain gyűrűk. Van némi súlyfeleslege. Közép-
korú, sötét szemű, tipikus erv férfi, göndör sötétbarna haja csigákban 
omlik a vállára, szakálla, amelybe már őszes szálak vegyülnek gondo-
san ápolt. Hangja kellemes, kicsit affektálóan beszél. Megszólítása 
dogan (nagyméltóságú úr). 
 
Miután a karakterek beszállnak, jelez a testőrének, aki visszaszáll a 
hajtó mellé, és a hintó megindul velük. Ha valaki kifelé néz az abla-
kon, az láthatja, hogy elhajtanak a Fagyott Dalok Csarnokai mellett, 
át az Arvan felett átvezető egyik hídon és a Hano negyedben talál-
ható Szabadegyetem közelében egy mellékutcában állnak meg. 
 
A felhajtó közben elmondja nekik, hogy ez olyan munka lesz, ami őt 
is személyesen érinti, ezért ha a megbízó nem ajánlana elegendő 
pénzt, akkor azt ő fogja kiegészíteni. Elmondja még, hogy a megbízó 
egy jó ismerőse, és mivel már van információja arról, hogy mi lesz a 
megbízás, ezért már most felhívja a karakterek figyelmét, hogy azon 

kívül, hogy kiközvetíti őket, nem akarja, hogy az ügyhöz kössék a sze-
mélyét, ezért bármi történik, bármit is szeretnének, azt maguknak 
kell megoldaniuk, hozzá nem fordulhatnak.  
 

Találkozás a megbízóval 
A hintó egy ötszintes bérház előtt áll meg, őket a tetőtérbe kíséri fel 
a felhajtójuk. Kopogására a megbízójuk, Eshor Dersion nyit ajtót, aki 
egy ereni kereskedő Raveen városából.  
Alkoholszag lengi körül, szemei véreresek, arca nyúzott, ruhája gyű-
rött. A lakásban is meglehetősen nagy rendetlenség uralkodik (üres 
borospalackok mindenfelé, szennyes, ételmaradék, áporodott szag), 
amivel éles ellentétben állnak az egyik sarokban összehordott vász-
nak és festőállványok. A képek tehetséges festőről árulkodnak. A te-
tőn lévő terasz felé nyíló ajtó most nyitva, egy függönyt lenget a szél.  
A felhajtó elbúcsúzik tőlük, elmegy, magukra hagyva őket a látható-
lag zaklatott férfivel.  
 
Eshor Dersion megtörten – olykor sírni kezd, és szavai zokogásba fúl-
nak – elmondja, hogy a lánya Hersa a Szabadegyetemen tanul, ahol 
képzőművészettel foglalkozik (innen a lakásban található számos 
festmény és művészettörténeti könyv) már néhány éve. Meglehető-
sen visszafogott, szerény lány, nem olyan, mint az egyetemisták 
többsége. Amennyire ő tudja, nem nagyon szokott kimaradni és a 
baráti társasága – amelyből ő senkit sem ismer, csak a lánya szokott 
néha, nevek nélkül mesélni róluk – is ilyen. Havonta egyszer ráadásul 
a lány régi jó ismerőse, Siger Harrick családjával vacsorázik, aki meg-
ígérte, hogy gondját viseli. 
Úgyhogy, nem is érti, hogyan történhetett, de kettő héttel ezelőtt, 
egy hajnalon a lányára a szegénynegyed egyik szemétdobján, a Bás-
tyasor közelében, a Ter Quillingeni országút mellett találtak rá abban 
a katatón állapotban, ahogyan most is van. A városőrségtől kapott 
tájékoztatás alapján valamilyen kábítószert adagolhatott túl, ráadá-
sul meg valamilyen vad orgiában is részt vehetett.  
 

Aki játszotta a XII. Kar-

dok Ünnepe találkozó Sö-

tét eskük, hazug álmok 

címet viselő kalandját, és 

ugyanazzal a karakterrel 

játszik, annak minden-

képpen  ismerős a fel-

hajtó, hiszen akkor is ő 

közvetítette ki őket. 
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Itt némileg el is borul az agya, szinte eszelősen, fröcskölve ecseteli, 
hogy a városőrség ezzel le is zárta az ügyet, csak egy újabb áfiumfüg-
gőnek könyvelve el a lányát, aki tönkretette magát. Ő azonban tudja, 
hogy ez nem igaz, ezért nem igazságot, hanem bosszút akar.  
 
Keressék meg neki azt, aki ezt művelte a lányával. Aki bedrogozta, 
megerőszakolta, majd Hersa testét a Lápon egyszerűen kidobta egy 
szemétdombra, és álljanak rajta bosszút. Sőt, ne csak az bűnhődjön 
meg, aki ezt művelte a lányával, hanem azok is, aki a drogot terjesztik 
a városban. Kutassák fel őket, és rajtuk is álljanak bosszút. 
 
Megmutatja nekik a lányát is, aki a kis művészlakás hálószobájában 
fekszik az ott lévő baldachinos ágyban. A lakás többi részével ellen-
tétben itt tisztaság uralkodik, a levegőt pedig virágok teszik illatossá. 
A megbízó lánya, Hersa az ágyban fekszik, mintha csak aludna. Bőre 
azonban szinte áttetszően fehér, korábban szőkésbarna haja is in-
kább fakó. Jobban hasonlít egy porcelánbabára, mint egy húszéves 
lányra.  
 

Amit megtudhatnak a helyszínen 
Az apa elmondja, hogy több orvos is megvizsgálta a lányt, akinek a 
teste ugyan életben van, de a tudata olyan, mintha messze járna, 
mintha éber álomban lenne. A drog már kiürült a szervezetéből, 
azonban helyrehozhatatlan károkat okozott, talán csak a papok va-
rázslata segíthetne, azonban egy ilyen gyógyítás többszáz aranyba 
kerül.  
 
Emiatt Noir papjaival is próbálkozott – hiszen köztudott, hogy ők az 
álmok és az álom síkjának a beavatottjai –, de ők elzárkóztak attól, 
hogy megkeressék az álomsíkon a lánya lelkét, tudatát. Mintha va-
lami félelmet vélt volna felfedezni rajtuk, amikor hozzájuk fordult a 
kérésével.  
 
Siger Harrictól, a barátjától – aki értesítette arról, hogy mi történt, és 
addig a gondját viselte a lánynak – tudja, hogy mielőtt másnap reggel 
Hersát megtalálták a Lápon kidobva, előző este vele és a családjával 

vacsorázott, volna, ahol viszont a lány nem jelent meg, ezért is kezdte 
el Harrick keresni, kerestetni.  
Ő nem ismeri a lánya barátait, akiket bár megemlített a leveleiben, 
vagy amikor évente többször találkoztak, de ha mondott is neveket, 
arra ő nem emlékszik. Siger Harrick is csak egy vörös hajú barátnőt 
látott korábban, de a nevét nem tudja. 
 
A városőrséget is kereste, de azon kívül, hogy átadták neki a lányának 
a dolgait, amik nála voltak azon az estén, csak annyit mondtak, hogy 
dolgoznak az ügyön. Mindenki tudja, hogy ez mit jelent, és azóta sem 
keresték. 
 
Ha ők is megvizsgálják Hersát, akkor az állapotáról kideríthetik, hogy 
a teste az tökéletesen működik, amíg rendesen táplálják, azonban 
csupán egy üres porhüvely. Nincs tudatalatti mágiaellenállása sem. 
Nem halt meg, de mintha lélek sem lenne most benne (az az Antisson 
ragadt). Mérgezésnek már nincsen nyoma a szervezetben.  
Egy sötétebb lelkű pap, varázsló vagy boszorkánymester erre az álla-
potra mondaná, hogy a test tökéletesen elő van készítve a megszál-
lásra.  
 
Mivel innentől kezdve a csapatoka van bízva a nyomozás, és valószí-
nűleg eltérő tempóban, ötletekkel és helyszínekkel kezdenek, ezért 
a továbbiakban csak az egyes történet szálak kerülnek ismertetésre, 
hogy a kalandmester felkészülhessen. 
 
 
 
 
 
Amennyiben a megbízótól hallottak alapján úgy döntenek, hogy fel-
keresik az Álmok Úrnőjének papjait, az alábbiakat tudhatják meg. 
 
Noir papjait Haonwellben a bálványtagadó irányzathoz tartozó pa-
pok képviselik, akik a Treis negyedben tanyáznak a Sifanne Aréna kö-
zelében, ahol egy játékbarlangot és szikrafű tanyát, áfiumbarlangot 
üzemeltetnek, az Álmok Úrnőjének Kegye néven.  

A Noir papok félelme 

A gyógyítás Mana-pont 

igénye 80, amit egyben 

kellene egy papnak a gyó-

gyításra fordítania. 

 

Ez a megbízás, ami lát-

szólag egyszerűnek tűnik. 

Teljesítsék be egy apa jo-

gos (vagy annak vélt) 

bosszúját. 

 

Noir szent jelképe a félig 

lehunyt „udzs-szem”, 

amely az ötödkor óta is-

mert szimbólum. Jelenté-

se szerint a papok egy-

szerre szemlélik az 

anyagi és az álomvilágot. 

 

Azt tartják, hogy a test és 

a lélek között a kötés 

egyre lazul, ha el vannak 

egymástól választva. 

Ennek következménye-

képp végül a lélek el is 

szakad(hat) a porhüve-

lyétől, de mivel nem halt 

meg, csapdába esik a 

köztes világban (vagy épp 

az Álomsíkon), a test pe-

dig lélek nélkül végül el-

sorvad és elpusztul. Ez a 

folyamat a lélek erejétől 

függően néhány hét alatt 

játszódik le.  

 

Ezek azok az informá-

ciók, amelyek a nyomozás 

kezdetén a karakterek 

rendelkezésére állnak, 

ezek alapján kell elindul-

niuk. 

 

A fizetség 7500 korona 

fejenként (7,5 arany). Ezt 

toldja meg a felhajtó még 

2500 koronával (2,5 

arannyal), ez így összesen 

10 aranyat jelent. De ez a 

teljes munkára vonatko-

zik. Előre 2 ezer koronát 

kapnak fejenként (2 

arany), a többit, ha teljesí-

tették a megbízást. 

 

Ez 5 fő esetén összesen 

50 aranyat jelent, ami te-

kintélyes összeg, például 

egy nagykereskedő 3 évi 

teljes jövedelme. 



Itt szerencsejátékokat lehet játszani, fogadásokat kötni a legális- és 
nem legális gladiátorviadalokra, jósolnak, jövendőt mondanak, álmo-
kat fejtenek meg. Egy földszinti teremben árnyjáték és bábjáték ke-
verékével álomregéket adnak elő, amelyek Noir tanmeséi, míg a pin-
cében szikrafű tanyát üzemeltetnek, ahol enyhébb, álmot hozó bódí-
tószereket is előállítanak. Tevékenységük az illegalitás határmezs-
gyéjén mozog, azonban mivel „ártalmatlanok”, a városi őrség békén 
hagyja őket, illetve a Suttogókkal sem keresztezik egymást azt útjaik. 
 
Amennyiben az Antiss felől érdeklődnek tőlük a karakterek, látszik 
rajtuk, hogy nem szívesen beszélnek a dologról. Csak terelnek, elzár-
kóznak. Ha a karakterek elég határozottak, akkor megtudhatják, 
hogy  valami zajlik az Antiss Haonwell városa körüli régiójában. Közel 
egy hónapja gyülekeznek azok az ősi és nagyhatalmú, vélhetően 
crantai lelkek, akik az Álomsíkon rekedtek, estek csapdába évezre-
dekkel ezelőtt, az anyagi testük halála után. Az szinte biztos, hogy 
nem egyszerű „búlelkekről” van szó. Már korábban is látták őket, de 
eddig csak távolról szemlélték az eseményeket. Az utóbbi hetekben 
azonban egyre agresszívabbá váltak, és többször is megtámadták 
Noir álomjáró papjait. Egy pap meghalt, egy másik pedig jelenleg is 
kómaszerű állapotban van (nem ugyanolyan, mint Hersa állapota. In-
kább mintha a tudata elpusztult volna, de a lélek még él és a test is). 
Úgyhogy, azóta nem merészkednek fel az Antissra. 
 
A köztük terjedő szájhagyomány alapján ehhez hasonló utoljára 
mintegy 1500 évvel ezelőtt történt velük, amikor az abasziszi Noir-
egyház papjai véres háborúba keveredtek egy Malvaist a Lidércálmok 
Úrnőjét imádó boszorkányrenddel, amely teljesen ki is szorította az 
Álmok Úrnőjének papjait az Antiss abasziszi régiójából.  
 
Az már csak egyfajta hab a tortán, hogy a Pyarroni panteonba kívülről 
jött Noirt ugyanúgy a crantai Sion Dartól, az Álomúrnőtől származ-
tatják vallástudósok, ahogyan – jelen kalandunkban – az egyes bo-
szorkányrendek által imádott Malvaise-t is, a Lidércálmok Úrnőjét, 
egykori istennőt, aki mostanra meghasonlott, megtört, és Morgena 
sötét töredék aspektusává vált. 
 

 
 
 

Az Antiss (Álomsík) 
Erről bővebben olvasni a Papok Paplovagok kiadványokban, illetve a 
Két Hold című regényben lehet. 
 
Alapjában véve főleg a zöld különböző árnyalati uralkodnak – bár 
más színek is előfordulnak –, emiatt a Smaragdsík elnevezést is 
kapta. Az égbolt is zöldes árnyalatú, amelyen ezernyi aranyszín vonal 
feszül minden irányba. Ezeken a fonalakon tapasztalt álomjáró gyor-
san képes utazni (Két hold).  
 
Az Álomsík valójában egy energiaszövevény, amely tartalmát, ener-
giáját az álmodók álomképeiből nyeri. Az Álomsík vázát az álmok el-
képzelt, valós világ természetéből származó „vidékei” adják, ezt né-
pesíti be az Antisson létező teremtmények sokasága. Ez a váz ál-
landó, folyamatosan létezik, szemben az álmodók teremtette ideig-
lenes benyomásokkal. Kicsit úgy kell elképzelni, mint egy tükörvilá-
got, a való világ haloványabb, zöld színekben fürdő, attól eltérő - hi-
szen az ott álmodók álmai befolyásolják, átalakítják, torzítják -, arra 
azonban mégis emlékeztető megfelelőjét.  
Tehát amikor valaki felmegy az Álomsíkra, akkor annak környezete 
erősen hasonló ahhoz, mint amelyből a való világból elindult, ezt 
azonban a többi környéken álmodó álmai kiegészíthetik, torzíthatják. 
 
Fontos megjegyezni azt is, hogy amíg vannak az antissnak állandó la-
kói, bestiái, szörnyei, addig az alvók által álmodott helyszínek, épüle-
tek, tájak, rémálom szülte teremtmények csak addig léteznek, amíg 
az azokat álmodó álmodik. Létezésével ezek is kifakulnak a világból.  
Az egyszerű álmodó csak az Antiss külső rétegeiben létezik, az ál-
landó belső rétegekbe nem képes eljutni, csak ha oda valaki vagy va-
lami magával ragadja. Az Smaragdsíkon mozogni csak az tud, aki ren-
delkezik az Antissjárás képzettséggel. Aki csak egy egyszerű álmodó, 
az nem képes a saját maga által álmodott helyet, vidéket elhagyni, és 

Sion-Dar, Són Tir (cra) – 

az álmok és a káprázat 

istennője; A Fekete Szép-

ség, az Álmok Asszonya, 

Az Időt Járó Asszony,  

(feltételezik, hogy Noirral 

azonos a pyarroni vallás-

ban). 

Halandóból lett istennő. A 

Szelek Második Háború-

jában (Pe. 15 780) be-hó-

dolt Morgenának. Más 

források szerint összecsa-

pott vele, és a kyr istennő 

elemésztette és magába 

olvasztotta. 

Ha a karakterek felkere-

sik a Noir papokat, és ott 

megfelelő határozottság-

gal a Haonwellben zajló 

kábítószer kereskedelem-

ről érdeklődnek, akkor tő-

lük megtudhatják a félelf 

álomkufár, Mal Dan Shil 

nevét, és hogy hol lehet 

megtalálni. 

 

Az Antiss Haonwell „felett” 
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ha ott támadás éri, az egyetlen lehetősége a menekülésre és a túl-
élésre, ha sikerül felébrednie.  
 
Ezzel kapcsolatos fontos szabály, hogy ha valaki megsérül vagy meg-
hal az Álomsíkon, annak hatása a fizikai világban is jelentkezik.  
 
Egy mesterfokú antissjáró egy kör alatt annyi mérföldet tud meg-
tenni, amekkora a teljes Akaraterő és Intelligencia tulajdonságának 
az összeadott értéke. Egy alapfokkal rendelkező antissjáró ennek a 
felét. A sebesség akarati úton szabályozható, és mivel a mozgás kon-
centrációt igényel, ezért közben nem lehet harcolni vagy varázsolni. 
Mozgás közben azokon a tereptárgyakon, amelyek „szilárdak”, nem 
tud az antissjáró áthaladni.  
 

Az Álomsík Haonwellben 
Amikor most Haonwell városában lép fel az Álomsíkra az antissjáró, 
akkor a város árnyékképét látja majd, amelyet persze befolyásolnak, 
eltorzítanak a városban éppen álmodó polgárok álmai és rémálmai.  
Tehát úgy kell elképzelni, mintha Haonwell városát látná zöldes ár-
nyalatban, amely azonban változik az éppen alvó és álmodó emberek 
álmai következtében (plusz épületek, repülő alakok stb).  
 
Amit viszont az Antissjáró mindenképpen azonnal észrevesz, hogy 
mintha sötét felhők örvénylenének a város felett, a sárga, vörös és a 
zöld árnyalataiban játszó energiakisülésekkel. Baljóslatú a látvány, 
félelmet keltő. Ez nem valakinek az átmeneti álma, ami majd meg-
szűnik, ha az illető felébred, ezt az itt létező vagy létezők teremt-
mény(ek) hozták létre. Ebben a viharban mintha sötét árnyékok gyü-
lekeznének, és „izzó” tekintetüket a városra függesztenék, látszólag 
várva valamire.  
Ha azonban olyan karakter lép fel, aki Antissjárás képzettséggel ren-
delkezik, ezek a sötét lények azonnal fenyegetést látnak benne, és 
megtámadják. Szinte remeg, eltorzul a hatalmuktól az álomsík, 
ahogy villámgyorsan a karakter felé repülnek.  
 
 

Megtalálni valakit az Antisson 
Mozogni kétféleképpen lehet. Az Antissjáró vagy „felkapaszkodik” az 
égbolton húzódó arany szálak valamelyikére, és azon „repül” a táj fe-
lett (Két hold), vagy arra a helyre koncentrál, ahová el szeretne jutni, 
ebben az esetben elmosódik körülötte a táj, és a kívánt helyen terem 
(bár ezt megszakíthatja az, ha közben akadály kerül az útjába).  
 
Ha valaki egy általa ismert, vagy nem ismert személy álmát keresi, 
akkor általában fentről tekint le a Tükörvilágra, és onnan letekintve 
keresi az álmodó elméjének fehér, ragyogó szikráját (elmeszilánkját) 
és annak álmait. 
 
Olyan személyt megtalálni, akivel az Antissjáró még sosem találko-
zott, és akit nem ismer személyesen CSAK mesterfokú Antissjárás 
képzettséggel rendelkező karakter képes. Ennek feltétele, hogy azért 
rendelkezzen róla valamilyen információval (leírás stb.), illetve hogy 
a személy aludjon akkor, amikor megpróbálják megtalálni. 
 

Követelmény: az Antissjárás képzettség mesterfoka.  
Kutatási próba: kasztból származó alapérték + Akaraterő és Asztrál 
10 feletti része + 15%  

 
Sikeres k100 dobás után az Antissjáró megtalálja az álmodót, és még 
arra is képes, hogy az anyagi világban is meghatározza, pontosan 
merrefelé is alszik az illető. Próbára a megtalálandó személy minden 
álomciklusa során csak egyszer lehet dobni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alapérték:  

 

Harcos 5%  

Szerencsevadász 15% 

Pap 10%  

Harcművész 5%  

Varázshasználó 10% 

Éreztetni kell a játékos-

sal, hogy itt felesleges le-

állni harcolni, az egyetlen 

lehetőség a menekülés. 

A KM olyan leírást adjon 

ezekről a lényekről, 

amely a legrosszabb rém-

álmokat adja vissza. 

Ha pedig az Antissjáró 

néhány szívdobbanásnál 

tovább marad, akkor 

azonnal rávetik magukat.  



 
 
 
Hersa Dersion. Húsz éves, hosszú, szőkésbarna hajú, kék szemű, 
rendkívül vonzó, életvidám erv lány… volt.  
Érdeklődött a művészetek iránt, nem csak választott szakterülete, a 
festészet érdekelte, amelyben kimagasló tehetséggel is bírt, de a köl-
tészet és irodalom is. Baráti társaságával rendszeresen megfordult 
különféle költői esteken és művészeti páholyokban.  
Azon az utolsó estén egy kicsit közönségesebb, ám annál látványo-
sabb szórakozásra vágyott barátnőjével, a vörös hajú Ilenával, ezért 
a Sifanne Arénában megtekintették a városba érkező híres délvidéki 
arénabárd Dúlásról szóló előadását, aki a zenés történetét látványos 
illúziókkal keltette életre.  
Itt ismerkedtek meg egy négytagú, fiatal erigowi nemesekből álló 
társasággal, akik szintén az előadásra voltak kíváncsiak. Élvezték a 
nemesek rajongását és udvarlását, neki különösen tetszett, hogy a 
vezetőjük, a szőke, kék szemű, ragyogó fogú Nestor csapta neki a 
szelet. A többeket Zebegirnek, Impiusnak és Parhannak hívták.  
Az előadás után a nemesekkel és testőreikkel együtt a Yattir negyed 
egyik jóhírű, a Fürdőtér szomszédságában lévő vendéglőjében, az 
Arany Szőlőfürtben vacsoráztak, majd a nemesek meghívták őket 
magukhoz a Yattir és a Palotanegyed határán álló Szárnyaló Pegazus 
fogadóban található lakosztályukba. 
Hersa ide már nem akart menni, azonban hagyta magát Ilena által 
meggyőzni. Jól is indult az egész, beszélgettek, nevetgéltek, amikor 
azonban Hersa érezte, hogy elkezd a fejébe szállni a bor, menni akart. 
Ebben közrejátszott az is, hogy látta, mintha az egyik ifjú valami port 
öntött volna Ilsa poharába. Megpróbált felállni, de elszédült, azon-
ban Nestor elkapta. Innentől kezdve csak bevillanó képek maradtak 
az elméjében. Nestor részeg vigyora… Az asztal poharakkal, üvegek-
kel és kiszórt fehér porral…  Nestor, ahogy egy csepp formájú fiolából 
valamit a szemébe csöppent, és élvezettel felsóhajt… Ahogy oldalra 
néz, és látja, hogy Ilsával szeretkezik előbb az egyik, majd egy másik 
erigowi… Ahogy Nestor lihegve fölé hajol… Ahogy a barna hajú, a töb-
biek által Zebegirnek nevezett ifjú liheg a nyakába és mozog rajta… A 
szégyenérzet… majd a sötétség. 

Arról neki már nincsen emlékképe, hogy amikor vérezni kezdett az 
orra, és nem tudták magához téríteni, akkor az erigowi nemesifjak 
részeg pánikba estek, végül Nestor adott egy aranyat a szolgájának, 
egy sötét hajú, komor tekintetű férfinek, Ladisnak azzal, hogy „tün-
tesse el a lányt”.  
 
A szolga így is tett. Bérkocsit rendelt, majd az eszméletlen lányt taka-
róba csavarta, és a nemesifjak egyik zsoldos testőrének a segítségé-
vel betette a fogatba. A Lápra hajtatott, szerencsére a külső kapu – 
köszönhetően az Arénában zajlott eseményre – még nyitva volt, így 
a kapuőröket sem kellett megvesztegetnie, hogy engedjék ki. A Treis 
negyedbe érve nemes egyszerűséggel kitette a már alig lélegző lányt 
a Bástyasor tövében lévő egyik sikátor szemétkupacára a ruháival 
együtt, abban bízva, hogy majd a Láp „dögevői” eltüntetik a nyomo-
kat. 
Ezután pedig, mint aki jól végezte dolgát, visszatért urához a foga-
dóba, tájékoztatva Nestort arról, hogy mindent elrendezett. 
 
Barátnőjét, Ilsát megfenyegették, hogy ha beszélni mer az esetről, 
akkor bosszút fognak rajta állni, illetve csengő aranyakkal fogták be 
a száját. A lányt azóta is szégyen és lelkifurdalás gyötri. Szégyen azért, 
ami vele történt, lelkifurdalás pedig amiatt, hogy lényegében eladta 
magát, és azóta sem mondta el sem Hersa apjának, sem pedig a vá-
rosőrségnek, hogy mi is történt valójában. 
 
Amikor másnap, reggel megtalálták Hersa testét, csodával határos 
módon még életben volt, bár a ruhája és az értékei már eltűntek, 
egyetlen tűzzománc fülbevalótól eltekintve, amely valahogyan a ha-
jába gabalyodott. Egyértelmű volt az erőszak jele, ahogyan a kábító-
szer fogyasztása is, azonban mivel senki sem kereste a lányt, és nem 
tudták beazonosítani, hogy ki lehet, névtelen áldozatként került be a 
Hano negyed egyik szegénykórházába, mindaddig, amíg az őt kereső 
Siger Harrick ott rá nem talált. Ő értesítette Hersa apját és gondos-
kodott a lányról addig, amíg Eshor a városban nem érkezett.  
 
 
 

Hersa története 
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A Szárnyaló Pegazus egy meglehetősen előkelő fogadó a Palotane-
gyed és a Yattir negyed határán, alig egy utcányira a Palotanegyed 
falától. Számos hasonló akad már néhány száz méteres körön belül 
is, úgyhogy a mesélőre van bízva hogyan is néz ki.  
Amit érdemes elmondani, hogy egy – nappali időszakban -meglehe-
tősen zsúfolt utcán található, cégérként pedig egy aranyszínűre fes-
tett, életnagyságú szárnyaló pegazus szobor magasodik az épület 
homlokzatán hivalkodóan. 
 
Az erigowi nemesifjak itt egy egész lakosztályt béreltek ki a fogadó 
legfelső, ötödik emeletén.  
 
A lakosztály ajtaján belépve már megcsapja a karaktereket a külön-
féle párlatok és bódítószerek illata, pedig még csak az fogadószobába 
jutnak. Egy marcona kinézetű, tagbaszakadt bőrvértes, szakállas 
ereni zsoldos üldögél ott (neve Geddon), lábához készítve felajzott 
vadász számszeríj, illetve falnak döntve egy hosszúkard.  Az összké-
pet csak az rontja, hogy egy kis asztalkán egy félig üres borosüveg 
van mellette, illetve az asztalon egy füstölgő vízipipa.  
 
Innen nyílik egy folyosó, amelyről jobbra fürdőhelyiség, balra mellék-
helyiségbe jutni, a folyosó végén pedig egy nagy nappali szoba, 
amelyből négy hálóhelyiség nyílik, a bejáratával szemben pedig egy 
erkélyre lehet kijutni, pont a pegazus szobor felett. Az ajtaja most 
nyitva van, hogy járjon a levegő, meg-meglebben a függöny. Az er-
kélyajtó előtt is egy fegyveres zsoldos ül… bár, most inkább bóbis-
kolni látszik. Vörösesszőke rövid haj, láncing, hosszúkard, lábánál va-
dász számszeríj (neve Aldus). 
 
A nappali díszesen berendezett, falain selyemtapéta, a fényes fa pad-
lón puha dzsad szőnyeg, illetve díszes faragott karosszékek és egy ka-
napé, középen dohányzóasztalka. A földön mindenfelé üres boros-
üvegek, ételmaradék, kifolyt bor. 
A nappaliban találhatóak az erigowi nemesifjak, összesen hárman.  

Egyikük – egy fiatal, középmagas, némileg patkányképű, sötét hajú, 
zöld szemű erv férfi (neve Impius) - félmeztelenül ül az egyik karos-
székben, ölében egy szinte teljesen meztelen, szőke örömlánnyal, ke-
zében félig üres borosüveggel, és mákonytól véreres szemekkel néz 
fel a belépőkre.  (AME:21 MME:19 épített statikus) 
 
Másikuk, egy láthatóan kyr származék annak minden előnyével – 
szoborszerű test és arc, kék szemek, hószín haj, felsőbbrendű gőg 
(neve Parhan) – a kanapén fekszik, fejét egy meztelen örömlány 
ölébe hajtva, aki vihogva szőlővel eteti, miközben egy másik öröm-
lány rajta fekszik és a kigombolt ing alól előbukkanó mellkasát ciró-
gatja. (AME:22 MME:20 stat) 
 
A harmadik – egy jóképű, szőke hajú erv férfi szabályos arcvonások-
kal és átható kék szemekkel (Nestor Al Hestián) (AME:45 MME: 45) 
– vízipipázó fiatal a dohányzóasztalka mellett ül egy karosszékben és 
kockázik egy másik zsoldossal – szakállas, díszes öltözet, sodronying, 
vállig érő szőke haj (neve Joram) - akinek fegyverei a széke mellett 
hevernek, kezében borospohár, és épp fennhangon röhög valamin. 
 
A szoba közepén lévő dohányzóasztalon a poharak és borosüvegek 
mellett angyalkönny fiolái hevernek szétszórva, és kis ezüst szelen-
céből valamilyen fehér por az asztallapra kiöntve. 
 

Zsoldos testőrök (3 fő): Ké: 34 Té: 60 Vé: 115 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 
38 SFÉ: 2 (bőrvért) CÉ: 42 (vadász számszeríj) Sebzés: 3k6 Hosszú-
karddal harcolnak. AME: 3 MME: 2  

 

Erigowi nemesifjak (3 fő): Ké: 40 Té: 80 Vé: 135 Sebzés: 1k10+1 Ép: 
12 Fp: 55 SFÉ: 0. Hosszúkarddal harcolnak. Támadások száma: 2 
AME:20 MME:20 (épített statikus pajzsok) Nestornak Membrán. 

 

Az erigowi nemesifjak viselkedése 
Éppen halott társukat, Zebegirt gyászolják. Úgyhogy – szerintük –
nem léha élvezeteknek hódolnak, hanem halotti tort tartanak. Zebe-
gir egy párbajban veszítette életét, amelyet ráadásul ő provokált ki 

Az erigowi nemesifjak 

Amennyiben a játékosok 

előbb az erigowi nemesifja-

kon állnak bosszút, és úgy 

gondolják, ezzel teljesítet-

ték is a megbízást, szá-

mukra véget ért a kaland, 

akkor „lapozz” az új sze-

replők színre lépése (kéret-

len szövetségesek) részre. 

 

Tettük ugyanis valamilyen 

módon kiderült, így vagy a 

Városőrség, vagy pedig a 

Suttogók zsarolják meg 

őket a további együttműkö-

désért cserébe.  

 

 



egy toroni nemessel szemben, amikor kettő nappal ezelőtt eljutott a 
híre a városba a toroni támadásoknak. Bízott a tudásában, azonban 
a toroni jobb kardforgatónak bizonyult. Őt most a városőrség ven-
dégszeretetét élvezi, illegális párbajozás miatt. Más kérdés, hogy az 
úri köröknek elnézik, úgyhogy inkább csak formalitásból tartják 
fogva. 
Zebegir testét majd másnap tervezik elszállítani Erigowba, ahonnan 
már nem is térnének majd vissza, hiszen háború közeleg. Életben ma-
radt társai még hetvenkednek is, hogy ők biztosan győztek volna a 
párbajban, Zebegirt baleknak tartják.  Amúgy a viselkedésük dölyfös, 
nagyképű és lekezelő. Tenyérbe mászóan idegesítőek és nagyké-
pűek.  
Az egyértelműen látszik, hogy Nestor közöttük a főnök. A mási kettő 
kisebb rangú nemesek fia, akik feltehetően Nestor „hátán” kívánnak 
a magasba emelkedni.  
Haonwellbe elvileg tanulni érkeztek, de inkább léha életet éltek, a 
szórakozást, élvezeteket hajtották. Örömlányokat, nemeslányokat és 
közrendűeket vittek ágyba, nemesifjakat szégyenítettek meg, párba-
jokat vívtak. 
Mert tudnak harcolni is, ha azon múlik.  
 
Ha Hersáról kérdezik őket, először azt sem tudják, kiről van szó, az-
tán beugrik nekik, hogy „Ő volt Zebegir utolsó majdnem szűz nume-
rája” (hiszen előbb Nestor volt vele). Itt még nevetve, röhögve tósz-
tot is isznak Zebegirre és a szöszi numerára, sőt össze is „pacsiznak”. 
Látszik, hogy annyira be vannak állva, hogy fel sem fogták, mit tettek, 
ráadásul tenyérbe mászóan pökhendik és lekezelők a karakterekkel.  
 
Amit nagy nehezen meg lehet majd tudni tőlük, hogy amikor Hersá-
nak rohama lett, akkor megijedtek, és Nestor a szolgáját bízta meg 
azzal, hogy gondoskodjon a lányról. Még aranyat is adott a szolgának, 
hogy fizesse csak meg, akit kell.  
 
Nestor azt mondja, ő abban a hitben volt, hogy a szolgája orvoshoz 
vitte a lányt egy bérkocsin, amit a fogadó előtt intett le, úgyhogy ré-
széről pontot is tett az ügyre. Most derül ki (számára is), hogy a szolga 
eltette a pénzt, és rövid úton, a Lápon kitéve szabadult meg a lány 

testétől. A szolga azzal védekezik, hogy Ő csak ura parancsát követte, 
aki azt mondta, hogy „tüntesse el a lányt”. 
 
Az erigowiak egyáltalán nem érzik magukat bűnösnek abban, amit 
tettek. Látszik, hogy teljesen normálisnak tartják, hogy így kábítják el 
és „használják” a lányokat. Sőt, még hibáztatják is őket, hiszen „mi-
nek mentek fel hozzájuk”, „minek ittak annyit” stb. Valószínűleg nem 
csupán Hersa és Ilsa esett áldozatul ragadozó szenvedélyüknek, több 
tucatnyian lehetnek még. 
 
Teljesen úgy viselkednek, mintha érinthetetlenek lennének, ami nem 
is meglepő, hiszen Nestor Al Hestián nem más, mint Erigow 37 leg-
befolyásosabb grófi családja egyikének az örököse.  
 

Ha harcra kerül a sor 
Hacsak a játékosok valamilyen trükköt ki nem eszelnek, hogy hogyan 
jussanak be karaktereik a lakosztályba, akkor a felfogadott zsoldosok 
megpróbálják feltartóztatni őket, akár erőszakkal is. Onnantól, hogy 
kitör a harc, 2 kör, mire az erigowi nemesifjak kapcsolnak, és képesek 
ellenállást kifejteni. 
 
Emellett, ha Nestor Al Hestián elméjére mágiával vagy pszivel pró-
bálnak hatni, azt azonnal jelzi a tudata köré telepített Membrán a 
nemes ház Erigowban lévő házi varázslójának, aki a Nestornál lévő 
Zóna Varázsjel (ezt más varázsló nem érzékeli, de ő sem érzékeli más 
varázsló zónáját ezen keresztül) segítségével képes védence érdeké-
ben varázslatokat is létrehozni (erre 60 Mana-pont áll a rendelkezé-
sére).  Továbbá, ha harcra kerül a sor, akkor Nestor a nyakában lógó 
medálon keresztül riasztja a varázslót, hogy veszélyben van, aki elő-
ször 10E erejű (10 SFÉ) elemi erő aurát varázsol rá (24 Mp) 6 körre  
(1 perc), majd kétszer is 10E-s elemi erő kitörésekkel (10 Sp sebzés, 
SFÉ csökkenti, kötelező Ép vesztés érvényesül, amelynek sebzése a 
középpontól távolodva méterenként 1 Sp-vel csökken) próbálja meg 
a védencét kimenekíteni a lakosztályból. De a kalandmester használ-
hat erősebb elemi erő kitörést is.  
 

Ezt a részt mindenkép-

pen bicskanyitogató stí-

lusban adja elő a kaland-

mester.  

 

A varázslót nem érdeklik 

Nestor társai vagy zsol-

dosai. Az elemi erő kitö-

réseivel szó szerint szét-

szórja őket és a karakte-

reket is, hogy utat bizto-

sítson védencének a lak-

osztály kijáratához. Nem 

is beszélve a szanaszét 

törő és repkedő tárgyak-

ról, szilánkokról. 

Nestorra nem hat, hiszen 

őt 10E (10 SFÉ) erejű 

elemi erő aura védi ek-

korra.  
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Ne feledje el a KM, hogy 

a Zóna Varázsjelen ke-

resztüli végrehajtott va-

rázslatok varázslási ideje 

+1 körrel megnő, és az 

eredeti Mana-pont igény-

hez +5 Mp járul. Ez 

utóbbival számoltam, az 

időre a KM-nek kell fi-

gyelnie. 

(ETK 311. o) 
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Amit megtudhatnak az erigowiaktól 
Mivel közvetlenül tőle szerzik be a bódítószereket, ezért megtudhat-
ják tőlük a karakterek, hogy Mal Dan Shil a félelf álomkufár napköz-
ben a Gőzfürdőben, esténként pedig a Khalida színházban található 
páholyában tanyázik. Azt nem tudják, hogy milyen szerepet játszik 
Haonwell kábítószer kereskedelmében, mindössze annyit, hogy ha az 
„úri körökhöz” tartozol és van rá elég pénzed, akkor tőle beszerezhe-
ted, amit szeretnél. Mivel Nestor már mind a kettő helyen vásárolt 
tőle, ezért el tudja mondani, hogy kik szoktak rá vigyázni. Illetve az is 
lejött neki, hogy a fél-elf a saját neméhez vonzódik, és a szeretője 
(fiúkája) egy meglehetően nőies tiadlani férfi. 
 
A szobában kétféle bódítószert találhatnak. Angyalkönnyet és 
santyssport. Az angyalkönnyet mindegyikük felismerheti, hiszen az 
elég jellegzetes a csomagolásáról (csepp formájú fiolák), a másik vi-
szont a laikus számára csak fehéres színű por, ami bármi lehet. Egy 
Méregkeverés Af rendelkező karakter már felismeri a santyssport, 
egy Méregkeverés Mf rendelkező karakter viszont az állaga és a szaga 
alapján azt is, hogy nem tiszta az anyag, valamivel keverve van. Hogy 
mi van még benne, annak vizsgálatához már megfelelő alkímiai esz-
közök kellenének. Azt is megtudhatják, hogy Hersa is ebből kapott. 
Ahogyan használják ők is, mégsem lett tőle semmi bajuk. 
 

Egy apa jogos bosszúja 
Hogy milyen módon teljesítik be az apa bosszúját az erigowiakon, az 
teljes mértékben a játékosokra van bízva. Azt azonban éreztetni kell 
velük, hogy amennyiben Nestor Al Hestián meghal vagy súlyosan 
megsérül, annak politikai következményei is lennének Haonwell és 
Erigow között, illetve a karakterekre nézve is súlyos következmé-
nyekkel járhat. Amíg Haonwellben vannak, addig a városőrség ott li-
hegne a nyomukban őket keresve, illetve az Al Hestián család sem 
hagyná annyiban a dolgot, így hosszú távon rosszul is kijöhetnek be-
lőle. Ráadásul, mivel olyan negyedben vannak, ha harc tör ki a lak-
osztályban, akkor annak hangjaira riadoztathatják a városőrséget, 
amelynek egy egysége 2+k10 körön belül az épülethez érkezik. 
 

 
 
 
Bár számos kisebb-nagyobb bűnözői csoportosulás is Haonwell vá-
rosát vallja az otthonának, azonban igazán említésre méltó csak 
kettő akad közöttük.  
 

Piszkosok 
Újra és újra felbukkanó, majd eltűnő szál a haonwelli alvilág szöveté-
ben. Ha valaki a helyi hírekre kíváncsi, esetleg egy bizonyos személy 
ügyes-bajos dolgai érdeklik, jó pénzért tőlük valóban hiteles értesü-
léseket kaphat cserébe. A szervezet tagjai koldusok, zsebesek és csa-
vargók, de soraikban találni nemesi bálokra bejáratos úrfiakat is. 
Mint látható, a kémszervezet főleg hírekkel kereskedik, és bárkinek 
a rendelkezésére bocsátja őket, aki megfizeti; de már arra is volt 
példa, hogy szép összegért megfeledkeztek valamiről.  

(Forrás: Északfölde, Summarium) 
 

Suttogók (Faarin) 
Haonwell legbefolyásosabb tolvajszervezete. Közkeletű elnevezésük 
– mivel nagy súlyt fektetnek arra, hogy a dolgokat az eredeti, ősi ne-
vükön nevezzék – Faarin, amely a kyr faara (vásározó) szóra vezet-
hető vissza. Behajtóikat a kyr adószedők mintájára seraknak neve-
zik.  
Vezetőik kilétét még az alvilág előtt is homály fedi, rebesgetik, hogy 
akad emberük még a legbefolyásosabb körökben is. Szinte minden 
céh és klán adót fizet nekik a bántatlanságért, és a városba érkező 
jelentősebb zsákmány feletti előjogukról csak nagy összegekért haj-
landók lemondani.   
Gyakran a toroni (sinhini) Kobrákkal emlegetik őket egy lapon hír-
hedt kegyetlenségük miatt, de rossz nyelvek szerint üzleti kapcsolat-
ban is állnak egymással. 
Központjuk állítólag valahol a Treis (Láp) negyedben található.  

(Forrás: Északfölde, Summarium) 
 
 

Haonwell alvilága 

ga 



 
 
 
A városban – a néha-néha felbukkanó szabadúszók mellet, akikkel 
azonban a Suttogók általában rövid úton és kegyetlenül számolnak le 
– kettő „szervezet” foglalkozik áfium és bódítószer kereskedelem-
mel. 
 
Az egyik Noir egyháza, amely a Lápon (Treis negyed) üzemeltet több 
szikrafű tanyát is, ahol a mákonyszívók áldozhatnak bűnös szenvedé-
lyüknek, vagy kereshetnek feledést az arra vágyók. Mivel a szikrafű 
szívása nem veszélyesebb az egészségre, mint a túlzott alkoholfo-
gyasztás (sőt, a közrendre még annyira sem), illetve valamennyire 
hozzátartozik Noir egyházának szertartásrendjéhez, ezért legálisnak 
tekinthető a városban. Az már más lapra tartozik, hogyan vélekedik 
a közvélemény azokról, akik túl gyakran élnek vele. 
 
A másik szervezet a Suttogóké, amely számos más, Yneven elterjedt 
kábítószerrel kereskedik a városban. Bár üzemeltetnek néhány sze-
rencsejáték barlanggal összekötött szikrafű tanyát a Yattir és a Hano 
negyedekben, ha a „klasszikus” kábítószer kereskedelemre és ter-
jesztésre gondolunk, az egyértelműen hozzájuk köthető Haonwell-
ben. Az általuk forgalmazott áfiumok – angyalkönny, santysspor, vér-
könny és a többi – minden esteben illegálisnak minősülnek, és ha fo-
gyasztásukat nem is, kereskedelmüket büntetik Haonwell liberális-
nak mondható törvényei is. A büntetés legyakrabban elkobzás és 
pénzbírság, ritkább esetben pedig börtön lehet.  
 

Kábítószerek Haonwellben 
 
Angyalkönny – Toronban előállított, nemesi körökben hihetetlen 
népszerűségnek örvendő afrodiziákum. Hagyományosan csepp for-
májú fiolákban lehet hozzájutni, feltéve, ha az illetőnek nem kevés 
pénz áll rendelkezésére. Általában borban elkeverve fogyasztják. 
Nem csupán serkentőként, de kábítószerként is használható, noha 
elsődlegesen a gyönyörérzet fokozására használják. Nagyon könnyen 

függőséget okozhat; rabjait könnyen fel lehet ismerni aranysárgára 
színeződött szemükről. Közkeletű elnevezésük napszemű. (Forrás: 
Morgena Könnyei, Ynevi kóborlások) 
 
Santysspor - A Fűszerkódex elixír besorolású hatóanyagai közül ez az 
asztráltest érzékelését feljavító drog, a Vörös asszony, a Szenvedé-
lyek korbácsa. Teától kezdve a legtöményebb égetett szeszig bármi-
ben feloldható. Tharr egyes szektái papi beavatásra használják, és tő-
lük halálos büntetésre számíthat bárki, akinél bizonyítást nyer a hasz-
nálata. Toronban és a Quiron-tenger mellékén készítik. (Forrás: Bí-
borgyöngyök 3) 
 
Szikrafű - Gyenge kábító hatású növényféle, amely elsősorban Aba-
sziszban gyakori, ám más, hasonló éghajlatú vidékeken is megterem. 
Egyes helyeken a termesztését szigorúan felügyelik, és terjesztése is 
a kiváltságosok monopóliuma. Füstjét belélegezve enyhén hallucino-
gén hatású, gyakori élvezete azonban súlyos függőséget eredmé-
nyezhet. Általában a szegényebb néprétegek között népszerű. (For-
rás: Morgena Könnyei) 
 
Vérkönny - Gorviki áfium. A rozsdabarna, viaszosan tapadó port a 
legtöbb civilizált vidéken nem nézik jó szemmel. Pyarronban szé-
gyenbélyeg és börtön vár arra, aki árulja. (Forrás: Godorai őrjárat) 
Általában a szembe (ritkábban a fogínybe dörzsölik), a nyálkahártyán 
keresztül szívódik fel. Ezért is hívják vérkönnynek, mivel használója 
könnyezni kezd, amely összekeveredik a porral, és az arcán végig 
folyva olyan, mintha vért könnyezne.  
 
Kristályfény – Toroni kábítószer. Porrátört, kristályos anyag, amelyet 
italba keverve juttatnak a szervezetbe, akár az áldozat tudta nélkül 
is. Hallucinogén hatású, ám hatása kizárólag a felhasználó pillanatnyi 
lelkiállapotától függ. A rémes látomásoktól kezdve a kellemes álom-
képekig bármit kihozhat az áldozatából. (Forrás: Ynevi kóborlások) 
 
Ködfürdő – A kevésbé tehetősek számára is hozzáférhető, rendkívül 
népszerű szerelmi serkentő. Két órán keresztül érezteti hatását, majd 

A Haonwellben kapható 

kábítószerek ára/adag: 

 

Angyalkönny 2e 

Santysspor  1e 

Szikrafű                5r 

Vérkönny  3r 

Kristályfény            10 r 

Ködfürdő  7r 

 

 

 

Kábítószer kereskedelem Haonwellben Fűszerkódex  

Toronból származó köny-

vek, minden bizonnyal a 

hatodkori kyr kultúra ha-

gyatékai. Mára mindazon 

elmére ható drogok és más 

élvezeti szerek gyűjtemé-

nyét nevezik így, amelyek 

rendszerezése kyr mintát 

mutat. A kódexek hatásuk 

szerint megkülönböztetnek 
mámorító, serkentő, afrodi-

ziákum, deliriáns és elixír tí-

pusú szereket, ám a komo-

lyabb munkák ennél jóval 

árnyaltabb osztályozást ta-

rtalmaznak, amelyben sze-

repet kaphat a vér, a hold 

és csillagállások, a szám-

misztika és a kyr asztroló-

gia is. 

Legelterjedtebb receptje az 

Elixír típusú hatóanyagok-

nak a „hat nővér” néven is-

mert csoport. Ezek leg-

többje a Quironeia előkel-

lőbb fogadóiban kapható. 

Hatásukat és mérgezési fo-

kukat tekintve a szűzkurva, 

az arany démon, a zöld ful-

lánk, a vörös asszony 

(santysspor), a lila tündér 

és a fekete ribanc (gorlo) 

néven váltak ismertté.   

(Forrás: Bíbor gyöngyök 3.) 
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különösebb mellékhatások nélkül kiürül a szervezetből. Egyetlen ve-
szélye, hogy az emberek 5%-a rendkívül érzékeny erre a szerre, szá-
mukra akár halálos méreg is lehet. Toronban állítják elő.  
(Forrás: Ynevi kóborlások) 
 

Ami nyomozással megtudható 
Ha a karakterek a helyi kábítószer piaccal kapcsolatban nyomoznak, 
érdeklődnek, akkor az alábbi információkat szedhetik össze. Persze, 
a kalandmester ne adja könnyen ezeket, dolgozzanak meg érte. 
 

◦ A városban a kábítószerek kereskedelme teljes egészében a 
Suttogók kezében van. A szabadúszók és az időnként felbuk-
kanó konkurencia általában gyors és szörnyű halált halnak.  
 

◦ A kábítószerek fogyasztását nem, csupán a kereskedelmü-
ket büntetik a városban, és a szikrafű tanyák felett is jótéko-
nyan szemet huny az városőrség (némileg szakrális okokból 
is, Noir papjai miatt). 
 

◦ A városban a gazdagabbak az Angyalkönnyet vagy a Vörös 
Asszonyt szerezhetik be, a kisebb pénzűeknek ott vannak az 
olcsóbb, bár pusztítóbb áfiumok, mint a Szikrafű, a Kristály-
fény, a Ködfürdő vagy a Vérkönny. Bár néhány hete draszti-
kusan lecsökkent a Vörös Asszony (santysspor) ára is (1,5 
ezüstről 1 ezüst/adagra), így többen hozzáférnek. 
 

◦ Pletykák szerint körülbelül egy hónappal korábban, az En-
gesztelés havában valamilyen harc dúlt a helyi drogpiacért, 
amely során leégett a Hano és a Yattir negyedek határán 
álló örömház, az Ezüst Liliom Lányai. A bordély elvileg nem 
tartozott a Suttogók érdekeltségéhez. Lehet, hogy csak a vé-
letlen, hogy ez lett a harc helyszíne. Az ott dolgozó lányok 
és számos vendég is tűzhalált halt. 

◦ Az új konkurenciáról nem sokat tudni, de legalább annyira 
kegyetlennek tűnnek, mint a Suttogók. A Suttogók emberei 

szinte az egész várost átkutatták, de úgy tűnik, nem bukkan-
tak a nyomukra. Ha így lett volna, akkor holtesteikkel elret-
tentésképpen teleszórták volna a Lápot. Mindenesetre, az-
óta nagyobb a feszültség, amit a Suttogók behajtói néhány 
szerencsétlen szabadúszón vezettek le. 
 

◦ A Suttogók kábítószer kereskedelmét egy Álomkufár nevű 
alak irányítja, szervezi a városban, de hogy kiféle, miféle le-
het, azt nem tudni. Az azonban valószínű, hogy a nevével 
ellentétben nincs köze Noir egyházához.  
 

Úton az Álomkufárhoz 
Az Álomkufár kilétét kettő módon is megtudhatják.  
 
Az egyik, ha ez erigowi nemesekből kiszedik, hogy azok kitől szerez-
ték be a kábítószereket. Ők elmondják, hogy van egy félelf álomkufár 
napközben a Gőzfürdőben, aki esténként a Khalida színházban talál-
ható páholyában tanyázik. Azt nem tudják, hogy milyen szerepet ját-
szik Haonwell kábítószer kereskedelmében, mindössze annyit, hogy 
ha az „úri körökhöz” tartozol és van rá elég pénzed, akkor tőle besze-
rezheted, amit szeretnél. Mivel Nestor már mind a kettő helyen vá-
sárolt tőle, ezért el tudja mondani, hogy kik szoktak rá vigyázni. Il-
letve az is lejött neki, hogy a félelf a saját neméhez vonzódik, és a 
szeretője (az erigowiak szavajárásával fiúkája) egy meglehetően nő-
ies tiadlani férfi.  
Amikor üzletelt vele, sosem kapott a helyszínen áfiumot, azt mindig 
eljuttatta a címére az álomkufár. 
 
A másik módszer, ha kábítószer fogyasztókat keresnek, és rajtuk ke-
resztül próbálnak meg eljutni egy kereskedőhöz. Ennek során a Hano 
negyedet járva az egyik sikátor bejáratánál megpillanthatnak egy 
munkást, aki éppen vérkönnyet használ. Nem lesz nehéz kiszedni be-
lőle, hogy kitől is szerezte a szert. Egy alakot nevez meg, akinek a ne-
vét ugyan nem tudja, de elég jó leírást ad róla ahhoz, hogy ha látják, 
akkor felismerjék (magas, vékony, szőke, kopaszodó férfi, az arcán 



egy sebhely, ami a bal szeme alatt indul, és az ajkait is kettészeli). 
Elmondja azt is, hogy a Folyópiacon szokott árulni. 
 
A Folyópiacot könnyű megtalálni. Kyel kéttornyú katedrálisával 
szemben helyezkedik el az Arvan partján. Két híd között terül el, az 
árusok nem csak a rakpartot foglalják el portékáikkal, de az ahhoz 
kikötött bárkákat és csónakokat is. Napkeltétől napnyugtáig zsúfolt, 
zajos hely. Hangok és illatok kavalkádja tölti be. Az árusok és a vásár-
lók mellett mutatványosok is szórakoztatják az erre járókat, szinte 
folyamatosan lehet látni városőröket is.  
A vérkönny fogyasztó munkástól kapott információ alapján némi ke-
resés után meg is találhatják a férfit, aki a folyó parton, egy kikötői 
bakon üldögél. Hogy veleszületett ösztöne miatt-e, vagy más okból, 
de amikor kiszúrja a felé közeledő karaktereket, szinte azonnal me-
nekülőre fogja. Egy darabig a rakparton szalad, majd a bárkák és a 
csónakok fedélzetén, egyikről a másikra ugrálva (útközben az Arvan 
vízébe dobva a nála lévő kis szütyőket).  
Egy idő vagy elkapják, vagy magától is megáll (kifullad, elfogy a 
szufla), ahogy egyre közelebb érnek, és megadóan felteszi a kezét. A 
városőrök is felfigyelnek a jelenetre, de körülbelül egy perc kell nekik 
azután, hogy odaérjenek hozzájuk. Addig a karaktereké a pálya. Ami-
kor a városőrök odaérnek, annyit kérdeznek, hogy rendben van-e 
minden, látszik, hogy nincsen sok kedvük dolgozni. Hacsak a karakte-
rek nem csináltak nagyobb felfordulást, ennyiben is hagyják a dolgot, 
és távoznak.  
 
A férfi azért menekült, mivel a karakterek megjelenése meglehető-
sen marcona volt, és ezt fenyegetőnek ítélte magára nézve. Megfe-
lelő határozottsággal, fenyegetéssel vagy mágiával megtudhatják 
tőle, hogy egy félelf férfi irányítja a kábítószerek elosztását és terjesz-
tését a városban, aki napközben a Gőzfürdőben, aki esténként a Kha-
lida színházban található páholyában tanyázik. Ennyit tud róla, ezt is 
inkább csak a maga szakállára derítette ki, rakta össze az eltelt évek 
alatt, mivel mindez nem közismert információ. Ő nincs is vele köz-
vetlen kapcsolatban. Szerinte ezt az alakot takarhatja az Álomkufár 
elnevezés, vagy a félelf tudhatja, hogy ki is lehet az. 
 

 
 
 
Az Álomkufár néven ismert félelfet kettő helyen találhatják meg a 
karakterek. Napközben általában a Gőzfürdőben egy különteremben 
pihen és intézi az ügyeit, az estéit pedig a Khalida színházban bélelt 
páholyában tölti. Persze, előfordulhat a város más helyein is, étter-
mekben, kaszinókban, de ez az a kettő hely, ahol biztosan megtalál-
ható a megfelelő időpontokban. 
 

A Gőzfürdő 
„A Yattir kerület egyik büszkesége a Gőzfürdő, amely egy, már a kyr 
időkben is ismert hőforrás fölé épült. Az ötödkori fürdőház romjain 
emelték a jelenkori monstrumot, amelynek kupolás, toldaléképüle-
tektől és tornyocskáktól zegzúgos sziluettje Haonwell Ynev-szerte is-
mert jelképe. A hatalmas téglaépületet számtalan színes üvegablak 
díszíti, belsejében szobrok és mozaikdíszek sokasága fogadja a beté-
rőt. Nemcsak fürdőként üzemel: falai között élénk társasági élet zaj-
lik. Mondják, a városban kötött üzletek nagy részét itt bonyolítják le, 
de a nemesi udvarok intrikusai is gyakran adnak találkát valamelyik 
gőztől félhomályos teremben. Bárki felfrissülhet az izzasztókamrák-
ban és a hideg vizes medencékben, mert a márványdíszes fürdő 
szinte valamennyi szolgáltatása ingyenes. Ez alól csak a Dal havában 
tesznek kivételt, amikor belépti díjat szednek a fürdőt ellepő külho-
niaktól. A városlakók ilyenkor távol tartják magukat a zsúfolt épület-
től.” (Forrás: Északfölde) 
 
„A Yattir negyed éke mogorva kupola- és toronyhalomként trónolt a 
Fürdőtér közepén, a kicsiny domb tövében, ahol már a kyrek is meg-
mártóztak az itt felszínre törő hőforrás vizében. Barnás fekete falait 
is az egykori kyr épület helyén emelték; meglehet, kevesebb kecses-
séggel és csipkés dísszel, de ugyanolyan lenyűgöző méretekkel és el-
szántsággal: Az erv kőművesmesterek százharminc évébe került, 
hogy ezt a tizenöt rézzel fedett kupolával; számtalan kis és nagyobb 
toronnyal ékes épületet felépítsék.  
Az volt a Gőzfürdő Haonwellnek, mint Erigownak a Legendák Tornya.  

Az Álomkufár 

A Gőzfürdő földszintjén és 

pinceszintjén öltözők áll-

nak rendelkezésre, ahol a 

vendégek elhelyezhetik ru-

hájukat, értékeiket és fegy-

vereiket. Íratlan szabály, 

hogy fegyvert nem lehet a 

fürdő területén viselni, amit 

a felvigyázók ellenőriznek 

és be is tartatnak.  

Bár, mivel mindenki csak 

egy – férfiak esetén a de-

rék, női esetén a test köré 

tekert – fürdőlepedőt visel, 

nehéz is lenne bármilyen 

fegyvert elrejteni. 
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Számtalan ház, palota és utca tülekedett körülötte; s mert a város 
lakosainak a herceg jóvoltából egy fél rézdukátba sem került a hasz-
nálata, egyes napokon zsivajgóbb volt körülötte a nyüzsgés, mint a 
legnagyobb piacokon. Jóllehet mindenki számára nyitva állt, ez még-
sem jelentette azt, hogy a hercegség büszke nemeseinek egy már-
ványkádban kéne ázniuk a város koldusaival. Ugyanolyan hatalmi 
rangsor érvényesült itt is, akárcsak másutt; eltekintve attól, hogy a 
nemtelenek csakúgy, mint a város ismert vagy ismeretlen urai pőrén 
lubickoltak a vastag falú medencékben, ahogy az anyjuk e világra 
szülté őket, semminemű közösködésre nem adódott alkalom - ha-
csak az urak kifejezett kívánságára nem.  
A Gőzfürdő hatalmas belső terei mellett számos kicsiny és nagyobb 
medencével rendelkezett, gőzkamrákkal és hűs levegőjű fülkékkel, 
ahol a masszírozás avatott mesterei bizony már pénzért mérték tu-
dományukat, hasonlóan Ellana fátyolos szemű papnőihez és az egy-
szerű kurtizánokhoz, akik tekintélyes sápot húztak a vendégekből.  
A Gőzfürdő élt, virágzott. Úgy tartották, ha százados falai beszélni 
tudnának, számosabb hihetetlen történetet tudnának mesélni, mint 
amit a dalnokok messze földről összegyűjtenek. Alkuk, szövetségek, 
árulások és szerelmek színtere volt mindig is ez a hely, s amíg 
Haonwell állni fog, úgy lehet, az is marad - ezernyi oly zuga volt, me-
lyeket tán maguk az építők is erre szántak, nem beszélve a csengő 
aranyakért végzett átépítésekről, melyek ki tudja milyen, csak a 
fürdő urai által ismert titkos fülkéket, járatokat eredményeztek. A vá-
ros szívében trónoló ősöreg fürdőóriás fáradhatatlanul ölelte apad-
hatatlan forrásai kebelére a hozzá látogatókat.” (Forrás: Jan Van Den 
Boomen: Téli égből) 
 
Amennyiben a Gőzfördőben keresik fel az Álomkufárt, akkor a leg-
felső emelet körfolyosóján „bérel” hosszú távra egy helyiséget, ahol 
egy kisebb privát medence is található. A körfolyosón a fürdőző elf 
lányok nevet viselő szoborkompozíció található a bejárata közelé-
ben, az utcára néző, színes ólomüveg ablakokon pedig a XIII. Zászló-
háború egy jelente látható, amikor Raveen városánál a Vörös Had-
urak győzelmet aratnak a Fekete Hadurak seregei felett az Anuriai 
sárkánylovasok segítségével. A bejárat előtt egy nagydarab, csupa 

izom zsoldos áll, fegyvert – a gőzfürdő szabályainak engedelmes-
kedve – ő sem visel, de látszólag nincs is szüksége rá. Az ajtón belépni 
csak az ő engedélyével lehet.  
 
Odabent az Álomkufár mellett mintha az ajtónálló ikertestvére állna 
egy színes, ólomüveg ajtó mellett, amely egy erkélyre vezet, ahonnan 
le lehet látni a Gőzfürdő központi medencéire. Csak éppen neki van 
fegyvere. A terem közepén egy kisebb, gőzölgő vízű márványme-
dence található, a peremén körben meztelen szobrok díszelegnek. A 
medencében egy oldalt felnyírt hajú, nőies arcú, mandulavágású 
szemű fiatal férfi áztatja magát (ha megszólal, vagy mozdul, a hangja 
és a mozdulatai is nőiesek), míg egy masszázságyon egy karcsú, fé-
lelf férfi fekszik, akit éppen masszíroznak (ő az Álomkufár). 
 
A helyiség a „bérlő” igényei szerint lett átalakítva, ezért le van védve 
a szimpatikus és térmágiáktól, nem jönnek létre a tűz, föld, villám és 
elemi erő alapú varázslatok, valamint az elmére ható varázslatok 
10E-ig.  
 
Ha harcra kerül a sor, akkor a nagydarab testőr az erkély felé mene-
kíti a félelfet, aki onnan a szomszédos helyiségbe próbál átjutni, míg 
a félelf szeretője (akiről csak ekkor kiderül, hogy képzett harcművész) 
feltartja a támadókat.  
 

A Khalida színház 
„Haonwell leghíresebb színháza, régi kyr épület, amely a Yattir ne-
gyedben található.” (Forrás: Summarium) 
 
Az épület nemcsak a benne működő színházáról híres, hanem arról 
is, hogy már a kyr időkben is színházként üzemelt. Akkoriban rododa 
darabokat játszottak benne – így ebben a stílusban is épült –, azon-
ban az eltelt évezredekben többször is átépítették, mire elnyerte mai 
formáját, és megfelel az Északi Hármak területén létező modern, 
pyar befolyású színházi kultúra igényeinek.  
 



Most is tekintélyt parancsoló márványépülete megőrizte a kyr építé-
szeti hagyományokat, de az egykori kyr istenszobrokat a pyarroni 
pantheon elészakiasodott alakjai váltották fel, és a kyr legendák víz-
köpőket formázó szörnyalakjait is leváltották a pyar és erv mondakör 
rémei. Ahogyan az ólomüveg ablakok sem az egykori isteneket dicső-
ítik már, és mutatják be a rododa színjátszás hagyományos tizenhá-
rom alakját, hanem lecserélődtek az erv történelem nagy pillanataira 
és híres művészeire.  
 
„A rododa színház a kyr idők egyik anakronisztikus mementója, ha-
talmas, tizenhárom szögletű épület, ahol, kyr szokások szerint, min-
den a páratlan számok aszimmetriájára épül. A talaj szintje alatt há-
rom emelet húzódik: az első a csatornák, szennyvízelvezetők, ciszter-
nák és derítőké, a második a raktáraké és a színészek öltözői is itt 
vannak, a harmadik pedig az, ahonnan emelők és ellensúlyok segít-
ségével díszleteket és forgószínpadokat emelhetnek a magasba vagy 
ereszthetnek le, színészek tűnhetnek el az alvilágban vagy bukkan-
hatnak elő a mélységből vagy a tenger habjai közül. A talaj szintje 
fölött négy újabb emelet van: a színpadé, ahol a zenekari árok és a 
zsöllyei is található, az irodákat és lelátókat tartalmazó első és máso-
dik emelet – ez utóbbi a páholyok szintje is – (…) és végül a tetőszer-
kezet, amit itt nem kakasülőnek, hanem egyfajta raktárnak használ-
nak. Kyria idejében nem teljesen ez volt a szintek elrendezése és 
funkciója, de az újabb korok minden régi szokást felhígítanak. 
A padló ridegségét sok helyen süppedős szőnyegekkel és mozaikké-
pekkel, a falakét és a mennyezetét freskókkal próbálják enyhíteni. 
Ezek egy része restaurált, a Hatodkor és a kyr mitológia, valamint az 
erv történelem eseményeit megörökítő alkotás, csatajelenetekkel és 
életképekkel, amik már magukban is elképesztőek, és egy műértő 
órákig képes lenne elidőzni egy-egy előtt.”  

(Forrás: Oszlánszky Zsolt: Az Öt Arc Háza c. kalandmodulja alapján) 
 
A színházban éppen a Holdfényember című darabot adják, amelyet 
a diabolikus Kirkun Yarvis írt.  
„A pyarroni moralitásjátékok visszatérő alakja, a fehérre mázolt arcú 
(vagy fehér maszkot viselő) Holdfényember. A színdarab is egy mo-

ralitásjáték, azaz valóságtól elemelt példázat. Ez a pyar-kontinenta-
lista kutúrkörben fogant színpadi műnem olyan kérdésekkel foglal-
kozik, amikre az élő istenek által szavatolt rendben/rendszerben sem 
létezik megnyugtató válasz. 
A darab arra az alapvető ellentmondásra épül, ami a hajnalkori Pyar-
ront, és magát a szerzőt is traumatizálta: Orwella legyőzésének árát 
ártatlan életekkel, megbocsáthatatlan bűnökkel és pótolhatatlan 
veszteséggel kellett megfizetni. Egy meg nem nevezett városban ját-
szódik, súlyponti karakterei azonban nyilvánvalóan sarantisi (az Or-
wella-kultusz hátországa a nyugati gdún peremvidékén) archetípu-
sok, a mefisztói és harlekini vonásokat egyesítő címszereplő pedig a 
kapocs, ami összefűzi őket. Tevőlegesen nem befolyásolja, csupán 
végigkíséri világuk széthullásának folyamatát, az első megrendülés-
től a létük esetlegességével és értékrendjük viszonylagosságával való 
számvetésig. Értelmezhető a lelkiismereteként, Noir küldötteként, 
de akár Orwella belső síkokra vetülő árnyaként is. 
 
A papi szék ez utóbbi miatt minősítette apokrifnak a művet, ami a II. 
évezred hajnalától a IV. közepéig korlátozta elérhetőségét/játszható-
ságát... és ezzel egyenes arányban növelte vonzerejét az ynevi sza-
badgondolkodók körében. „ 

(Forrás: Gáspár András fórumos hozzászólása alapján)  
 
Amennyiben a Khalida színházban keresik fel az Álomkufárt, akkor a 
második szint egyik bérelt páholyában találhatják meg. A páholyok 
ajtaján valamilyen díszes kép található, ez különbözteti meg azokat. 
A nemesi házak vagy bankházak által bérelt páholyok esetén azok cí-
mere, egyébként legendabéli alakok.  
Az Álomkufár páholyának ajtaját a Zöld Íjász alakja díszíti. A körfo-
lyosóról nyílik, amelyet süppedős vörös szőnyeg borít. A belső fala-
kon nyílnak a páholyok ajtajai, közöttük festmények vagy szobrok áll-
nak. A külső falakon színes ólomüveg ablakok, az Álomkufár páholyá-
val szembenin éppen egy jelent egy Zöld Íjász meséből. A páholy be-
járatának két oldalán kettő díszes ruhát viselő udvari ork áll őrt. Ez 
nem meglepő, mivel megfigyelhetik, hogy néhány nemesi páholy 
előtt is állnak testőrök, sőt még elf őröket is láttak korábban egy pá-
holy előtt. Most – szerencséjükre – a legközelebbi olyan páholy, 

A Zöld Íjász 

 

Mitikus, mondabéli alak. 

Tanmesékben szerepel, és 

különböző alakokban vagy 

formákban, de valamennyi 

faj és kultúrkör történetei-

ben felbukkan. Több tíz-

ezer mesét, történetet köt-

nek hozzá a tudósok. 

 

(Forrás: Komisz mesék) 

 

Köszönet a Holdfényember 

c. színdarabbal kapcsolatos 

Gáspár András hozzászó-

lás megőrzéséért és meg-

osztásáért Axel Ragaennek. 

 

Idézet a darabból: 

 

A Kos nem az élet ellen 

vala; 

a Kos a céltalan tengődés 

ellen vala 

A Kos nem az ember ellen 

vala; 

a Kos az emberi gyarlóság 

ellen vala 

A Kos nem a pusztításért 

vala; 

a Kos az oktalan irgalom 

ellen vala. 

 

(Forrás: Karnevál) 

 

A színház teltházas, az 

előadásra már nem kap-

nak jegyet, de abban senki 

sem gátolja meg a karak-

tereket, hogy az épületbe 

bemenjenek, esetleg igény-

be vegyék az ottani bár 

szolgálatatásait. Az ajtón-

állók azonban a nézőtérre 

jegy nélkül nem engedik be 

őket. 

Az emeleti páholyoknál 

más a helyzet. Az oda ve-

zető feljáratot – a kiemelt 

vendégek nyugalmának 

biztosítása érdekében – 

kettő fegyveres vigyázza, 

illetve néhány páholy előtt 

is áll egy-két testőr. 
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amely előtt testőrök állnak a folyosó kanyarulatán túl van, így nem 
láthatnak ide, azonban az esetleges harc zajai tisztán hallhatók ott is.  
A bejárat előtt álló udvari orkok udvariasan, veretes erv nyelven ér-
deklődnek a karakterek jövetel céljáról, hogy várják-e őket odabent? 
Amennyiben nem, abban az esetben az egyikük bemegy, és annak 
függvényében, hogy milyen történetet adtak elő a karakterek – vagy 
mennyire akarja megnehezíteni a dolgukat a kalandmester – azzal a 
hírrel jön ki, hogy fogadják-e őket vagy sem.  
Odabent az ajtó mögött még egy súlyos brokátfüggöny is elválasztja 
a páholyt a külvilágtól. Emögött három sorban 4-4 (összesen 12) ké-
nyelmes, párnázott szék húzódik egymás mögött. A páholy erkélyén 
túl pedig lelátni a színpadra, és a nézőtérre, ahol javában zajlik a da-
rab. Épp a Holdfényember monologizál egy lángoló város előteré-
ben, körülötte mindenfelé holtak.  
A páholyban csak a félelf álomkufár és a szeretője tartózkodik, ez-
úttal mindketten előkelő ruhában nézik a darabot.  
 
Ha harcra kerül a sor, akkor a az udvari orkok – hacsak korábban nem 
bántak már el velük – a félelf segítségére sietnek, és ekkor szembe-
sülhetnek a karakterek azzal is, hogy a tiadlani szerető képzett harc-
művész.  
 
A helyiség – a Gőzfürdőben bérelt kamrához hasonlóan – itt is a 
„bérlő” igényei szerint lett átalakítva, ezért le van védve a szimpati-
kus és térmágiáktól, nem jönnek létre a tűz, föld, villám és elemi erő 
alapú varázslatok, valamint az elmére ható varázslatok 10E-ig.  
 

Amit az Álomkufártól megtudhatnak 
Az Álomkufár rendkívül intelligens és udvarias férfi, aki felismeri a 
vesztett helyzeteket, vagy éppen az új lehetőségeket, ezért ha a ka-
rakterek megfelelően udvariasak és határozottak, akkor számos in-
formációt megoszthat velük.  

  
◦ A városban a kábítószerek kereskedelme teljes egészében a 

Suttogók kezében van. A szabadúszók és az időnként felbuk-
kanó konkurencia általában gyors és szörnyű halált halnak.  

◦ Az Ezüst Liliom Lányai nem egyszerűen egy bordélyház volt, 
hanem elosztóközpont is. Ide érkezett a városba a kábító-
szer – valószínűsíthetően Toronból – és azt innen terjesztet-
ték tovább a Suttogók a vásárlóik részére. 
 

◦ Az Ezüst Liliom Lányai nem a Suttogókhoz tartozott, hanem 
toroni üzletfeleik üzemeltették. Hogy ezek kifélék, mifélék, 
arról az Álomkufár sem tud többet. 
 

◦ A támadás során a támadók mindenkit megöltek, az épüle-
tet a földdel tették egyenlővé, az ott tárolt kábítószereknek 
pedig nyoma veszett. 
 

◦ Másnap hajnalban őt keresték fel az új, titokzatos beszállí-
tók – vagyis a szószólójuk, egy köpönyeget és maszkot viselő 
férfi, oldalán egy rövidebb és egy hosszabb pengével, aki 
enyhe toroni akcentussal beszélte az ervet, aki az árnyakból 
bukkant elő, és aki könnyedén, puszta kezével tette ártal-
matlanná az embereit –, hogy ezentúl ők szállítanak a Sut-
togóknak, tőlük kell beszerezniük az árut. 
 

◦ A Suttogók persze nem örülnek a rájuk kényszerített üzleti 
kapcsolatnak. Felforgatták az egész várost, de azóta sem 
bukkantak a rejtélyes beszállítók nyomára. 
 

◦ Az Álomkufár kap hetente egy-két alkalommal egy mentális 
üzenetet arról, hogy hová is menjen az áruért. Ezek a Hano 
és a Yattir negyed különböző pontjai. Ott mindig egy láda 
várja, benne az éppen aktuális mennyiséggel. Azóta szemé-
lyesen egyikükkel sem találkozott. 
 

◦ Ugyanazokat a bódítószereket szállítják, mint korábban az 
Ezüst Liliom Lányai, bár a santysspor állaga és szaga némileg 
megváltozott. A vevők szerint „ütősebb” is lett. Ráadásul ol-
csóbb is, mivel az „új beszállító” ragaszkodott az árcsökken-
téshez (1,5 ezüstről 1 ezüst/adag) 
 

„Azt hiszed, hogy idejö-

hetsz az ÉN területemre, 

és minden következmény 

nélkül megfenyegethetsz? 

Ilyen gyengének gondolsz? 

Adok még egy lehetőséget, 

hogy átgondold magadban 

a helyzeted, és kezdjük 

újra ezt a beszélgetést…” 

 

Az Álomkufár 

 



◦ A Suttogóknak sokat érne, ha valaki hírekkel tudna szolgálni 
ezeknek a titokzatos beszállítóknak a személyéről… Vagy vé-
gezne velük. 
 

 

Az Álomkufár és emberei statisztikái 
 
Mal Dan Shil az Álomkufár 
Magas, karcsú, szálkás izomzatú, férfias megjelenésű félelf férfi. Át-
ható tekintete és nemes arcéle megdobogtatja a női nem valameny-
nyi egyedének szívét, kortól és származástól függetlenül (még ha ő 
maga a saját neme iránt vonzódik is). Rövid, barna haja van, bőre 
napbarnított. Jobb fülében apró gyémántfülbevaló. Hangja kellemes, 
zengzetekben bővelkedő. Rendkívül művelt, intelligens. Mintha ne-
mesi neveltetést kapott volna. 
Nem visel fegyver, harcolni sem fog, inkább a szavak embere.  

Elméjét mentális pajzsok övezik, mesterfokú pyarroni Pszi használó. 
AME:50 MME:50 Pszi-pont: 30 

 
Chaim – az Álomkufár szeretője 
Közepes termetű, napbarnított bőrű, karcsú, izmos, nőies mozgású 
és gesztikulációjú tiadlani férfi. Vállig érő, szőke haját oldalt felnyírva 
hordja, a maradék szamuráj kontyban a feje tetejére feltűzve, arany 
porral behintve. A felnyírt fejbőrén niarei stílusú színes sárkányteto-
válás. A szemeit kék és sárga festékkel húzta ki, a száját vörösre szí-
nezte. Amikor beszél, a hangja is elnyújtott, nőies, affektáló. Füleiben 
arany karika fülbevalók. 
Csak ha harcra kerül a sor, derül ki róla, hogy képzett gyilkos és harc-
művész. Ha a gőzfürdői jelenetben harcolnak vele, akkor, amikor elő-
bukkan a vízből, láthatóvá vállnak a mellkasát és a hátát borító apró 
koponyatetoválások, amelyek mind egy-egy általa megöltet szimbo-
lizálnak. Ha a színházi jelenetben harcolnak vele, akkor letépi magá-
ról a selyeminget a harc során, és ekkor vállnak láthatóvá a tetoválá-
sai.  

Ké:50 Té: 89 Vé: 126 + 20 (ugrás) sebzés: 1k6+2 Támadások száma: 2 

Chi harc (2+ kör): Ké:56 Té:109 Vé: 146 (166) sebzés: 1k6+7 Támadá-
sok száma: 3 SFÉ: 0 (vagy Aranyharang) Ép: 10 Fp: 60 
AME: 40 MME: 40 Pszi-pontok: 35 
Vakharc Mf, Fegyvertörés Mf, Belharc Mf, Földharc Mf, Slan Pszi MF 

 
Testőrök a Gőzfürdőben (2 fő) 
Úgy néznek ki, mintha korgok lennének, hatalmas termetű, izmos 
férfiak, Testüket számtalan heg borítja – vágások, szúrások emléke – 
amely arra utal, hogy nem egy véres küzdelemben vehettek már 
részt (verem gladiátorok voltak korábban).  
Egyikük – amelyik kint áll a bejárat előtt – szőke, tüske hajú, kék 
szemű férfi. Öltözete csak egy fehér fürdőlepedőből áll, amelyet a 
dereka köré csavart.  
A másik, aki odabent őrködik, mintha az ikertestvére lenne, annyi el-
téréssel, hogy hosszú, fekete haját most szamuráj kontyban a feje 
tetejére tűzte fel, illetve egy hosszúkard van nála.  
 

Pusztakézzel: Ké: 50 Té: 68 Vé: 125 Sebzés: 1k6+3 Ép: 10 Fp: 45 SFÉ: 
0 Támadások száma: 2 
Hosszúkarddal: Ké: 43 Té: 75 Vé: 135 Sebzés: 1k10+3 Ép: 10 Fp: 45 
SFÉ: 0 Támadások száma: 2 
AME: 25 MME: 25 (épített statikus) Belharc Mf, Földharc Af 

 
Testőrök a Khalida színházban (2 fő) 
Udvari orokok, elegáns öltözetben, enyhe parfümillat lengi körül 
mindkettőjüket. Egyikük szőrzete – már ami kilátszik a kék-ezüst szín-
nel átszőtt ujjas, fehér, fodros nyakú és ujjú ing, illetve a fekete, ma-
gában hímzett nadrág és fényesre suvickolt csizma mögül – narancs-
sárgás, a másiké sötétszürke, majdnem fekete. Udvariasak, ékes, ki-
művelt erv nyelven beszélnek, de beszélik az erv- és a pyar közöst is. 
Zekéjük alatt láncing, odalukon díszes fegyverövön hosszúkard. 
 

Hosszúkarddal: Ké: 45 Té: 75 Vé: 135 Sebzés: 1k10+3 Ép: 10 Fp: 45 
SFÉ: 3 (láncing) Támadások száma: 2 
AME: 25 MME: 25 (épített statikus) 
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Az Aschaoni tűzmester (1 fő) 
Vele csak abban az esetben találkoznak a karakterek, ha az Álomku-
fárt nem a Gőzfürdőben vagy a Khalida színházban keresik fel, hanem 
valahol a kettő között. Ilyenkor ugyanis ő is a félelf testőrségéhez csa-
pódik. 
 
A tűzmester egy vonzó – a külső jegyei alapján valószínűleg – gorviki 
nő. Fahéjszín bőr, rövid, tüskére nyírt fekete haj és sötét szemek. Fe-
kete bőrruhát visel, illetve fegyverként egy hosszúkardot. 
 

Hosszúkarddal: Ké: 36 Té: 71 Vé: 126 Sebzés: 1k10+1 Támadások 
száma: 1 Mágiával: Ké: 35 Cé:15 (Tűznyíllal 45) Ép: 10 Fp: 50 SFÉ: 2 
Pszi-pont: 37 AME: 45 MME: 45 Pyarroni Pszi Mf. A tűzmágia iskola-
formáit és szabad elemi formáit használja (ETK 273-275. o)  
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Erre a részre akkor kerüljön sor, amikor a karakterek már felderítet-
ték, ami a fentiekben leírásra került Haonwell áfium- és bódítószer 
kereskedelméről, illetve kapcsolatba léptek, és beszéltek az Álomku-
fárral.  
 
Nem felétele, hogy eddigre eljussanak az erigowi nemesifjakhoz, és 
„bosszút álljanak” rajtuk – arra később is sor kerülhet –, azonban az 
igen, hogy már tudjanak a szerepükről és a kilétükről. (A teszt kaland 
során például, amikor megtudták, hogy kik is az erigowiak, inkább a 
kaland végére hagyták a velük való konfliktust.) Erre leginkább azért 
van szükség, mert a későbbi események miatt ez a szál elsikkadna, 
vagy leértékelődhetne. 
 
Azt, hogy a karakterekkel a Suttogók, vagy pedig a Városőrség lép-e 
kapcsolatba, több tényező is befolyásolja.  
 

A játékosok által megszemélyesített karakterek a törvényes, vagy in-
kább az alvilági oldal felé húznak. Ez egyrészt már a karakterek ösz-
szetétele is meghatározhatja (kaszt, vallás, csapatkoncepció), más-
részt a karakterek eddigi viselkedése, cselekedetei a kaland során. 
 
Befolyásolhatja azt is, hogy az eddigi nyomozásuk során esetlegesen 
kinek keresték a segítségét, hová fordultak információk után, illetve 
milyen módszerrel szerezték meg azokat. 
 
A fentiek alapján a Kalandmester dönti el, hogy melyik fél fogja 
megkeresni a karaktereket.  
 
Egyetlen kivétel van ez alól, ha a karakterek esetlegesen fegyveres 
összetűzésbe keveredtek az Álomkufárral, és meg is ölték. Ebben az 
esetben mindenképpen a Városőrség keresi meg a csapatot, akik ezt 
az információt zsarolásként fel is használják velük szemben. 
 
Mert abban ne is reménykedjenek a játékosok, hogy az eddig nyo-
mozásuk, ténykedésük észrevétlen marad a Suttogók vagy a Város-
őrség szemei és fülei elől. Sőt, a harmadik fél is felfigyelt rájuk, de ők 
majd csak a kaland későbbi részében fedik fel magukat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kéretlen szövetségek 



 
 
 
Miután a karakterek megszerezték a fenti információkat, valószínű-
leg összeülnek valahol, hogy átbeszéljék az eddigieket. Ez lehet egy 
fogadó étkező tere, különszobája vagy a városban bérelt szobájuk. 
Vagy bárhol, ahol éppen összegyűlnek. 
Érkeznek a Városőrség zöld felöltős, Alborne csillagát viselő őrei, 
körbe veszik az épületet, illetve az épület belsejébe is bemennek 
vagy tucatnyian. Biztosra mennek, és látványosan csinálják, hogy 
„felkavarják” az állóvizet. Nem céljuk fegyveres összetűzésbe keve-
redni a karakterekkel, inkább csak erőt akarnak demonstrálni, de ha 
harc lesz, állnak elébe. Ha olyan helyen vannak, ahol a karaktereken 
kívül más is tartózkodik, akkor mindenki mást elküldenek. 
 

Torel Der Khyl 
 A szószólójuk egy idősebb, nagydarab, komor, büszke tartású, eny-
hén bicegő, az ötvenes évei közepén járó, őszülő halántékú erv férfi. 
Elegáns, fekete, de egyszerű szabású, dísztelen ruhát visel. Zekéjének 
hajtókájára tűzve szent szimbóluma, az arany és ezüst Ikerkör. Fegy-
vert nem visel. 
Nevében a Der szótag nem más, mint a Derat (tiszteletteljes) rövidí-
tése, vagyis egyházi személyről van szó. Kyel felszentelt papja. 
Kék szemei áthatók, mintha az ember lelkének mélyére látna velük. 
Nyugodt, megfontolt hangon beszél. Arcán kardvágásból eredő seb-
hely, egyik szemére is enyhén hunyorít egy heg következtében. Ma-
gas, izmos, látszik a mozgásán, hogy nehéz vértek viseléséhez szo-
kott, harcedzett veterán.  
 
Nem a Városőrséghez tartozik, azonban a városmester és a herceg 
felkérésére most nekik dolgozik. Amúgy az Inkvizítorok Szövetségé-
nek haonwelli rendházában élve üldözi a bűnt és a Pyarroni Paktum 
ellenségeit. 
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A Városőrség célja 
Céljuk egyértelmű, az állóvíz felkavarása, és a „játékban érintett” ti-
tokzatos harmadik fél lépéskényszerbe hozása. Jelenleg megreked-
tek a nyomozásban, de talán a karakterek megjelenése ezen változ-
tathat. Hiszen, a mondás is azt tartja, hogy ahol felbukkannak a Ka-
landozók, ott megváltoznak az erőviszonyok és bármi megtörténhet.  
 
Torel Der Khyl a megbeszélés során a karakterek, mint kalandozók 
segítségét kéri, elismerve, hogy holtpontra jutottak a titokzatos be-
szállítók kilétét illetően. De köztudott, hogy ahol a kalandozók fel-
bukkannak, ott megváltozik az erőegyensúly, és talán ez most áttö-
rést hozhat. Érezni a hangjából, hogy megbízói (a herceg és a város) 
nem szeretik a kalandozókat, csak a baj van velük, de olykor haszno-
sak is lehetnek, és ez egy ilyen eset. Pénzt nem ajánlanak cserébe, 
csupán Haonwell szabad városának és a hercegének „háláját”. A 
maga részéről Torel már dolgozott kalandozókkal, hiszen az Inkvizí-
torok Szövetsége időnként igénybe veszi a szolgálataikat. 
 
Ha a karakterek korábban megölték az Álomkufárt, vagy komoly kö-
vetkezményekkel járó összetűzésük volt vele, akkor ezt akár zsaro-
lásként is felhasználja velük szemben.  
 
Akár így, akár úgy, de a karaktereknek nincsen választási lehetősé-
gük, ez nem egy választás. A kalandmester (mint Torel Der Khyl) úgy 
érveljen, hogy ezt a játékosok is belássák, mivel ez egy nagyon jó le-
hetőség számukra is, ha a dolgok végére szeretnének járni.  
 
Az alábbi információkkal rendelkezik, amelyeket meg is oszthat a 
karakterekkel.  
 

Mi zajlik az Antisson? 
Ezt csak akkor hozza szóba, ha a karakterek konkrétan rákérdeznek, 
mivel – tudomása szerint – nincs köze a jelenlegi ügyhöz.  
Noir papjaitól az Inkvizítorok Szövetségének haonwelli rendházába is 
eljutott a híre az Antisson bekövetkező jelenségeknek, és a hercegi 
udvar is megkereste őket ezzel, mivel az ottani antissjárók is felfigyelt 

A Városőrség 

Az Inkvizítorok Szövetsége 

Psz. 3674-ben alakult 

szervezet, amely elsősor-

ban az Északi Szövetség 

államaiban, valamint 

Észak-Ynev pyarroni hitet 

valló államaiban – ide 

értve Abasziszt és Eriont – 

harcol pyarroni vallás és a 

pyarroni paktum ellensége-

ivel.  

Kialakításában segédke-

zett a Pyarroni Inkvizíció, 

amivel a mai napig szoros 

együttműködés jellemzi, 

hasonlóan a shadoni inkvi-

zícióhoz. 

Ezek munkáját és elveit 

terjeszti ki északra az er-

vek vezette politikai tömö-

rülés igényei szerint – noha 

szigorúan vallási és nem 

politikai szervezet. 
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ezekre. Egyik fél sem tudja mi lehet az oka, de aggodalomra ad okot. 
Amit tudnak, hogy ez a tucatnyi nagyhatalmú antiss lény – valószínű-
leg – olyan crantaiak lelke lehet, akik már az életükben is jelentős 
mágikus hatalommal bírhattak, haláluk után azonban lelkük az Álom-
síkon rekedt, ahol az évezredek során jelentős hatalomra tett szert.  
Bár láthatóan csak várakoznak (valamire), és csupán a gyakorlott an-
tissjárókat űzik el, nem befolyásolják az egyszerű álmodók álmait, 
megjelenésük aggodalomra ad okot, hiszen mi az, amire várnak? Mi 
fog történni? 
Biztos, ami biztos, az udvari antissjárók megerősítették a hercegi csa-
lád tagjainak védelmét a Smaragdsíkon. 
 
Mivel felmerült a lehetősége, hogy esetleg valamilyen idéző rituálé 
van folyamatban a városban, ezért mind a hercegi udvar, mind pedig 
az Inkvizítorok Szövetsége megfigyelés alatt tartja a Manahálót gya-
nús rezdülések után kutatva, de az elmúlt hetekben ők sem érzékel-
tek semmilyen, a szokásostól eltérő, kiugró Mana felhasználást, il-
letve mágikus rezdülést a Manahálóban. 
 

Harc a kábítószerpiac uralmáért 
 Haonwell városában az utóbbi egy hónapban jelentős átren-

deződés történt az áfiumok piacán. A megszokottól elté-
rően azonban, itt nem a piac feletti uralomért – vagyis hogy 
ki terjessze, árulja a város utcáin a bódítószereket –, hanem 
a beszállító kilétéért dúlt a harc, amelyet egy mindmáig ti-
tokzatos harmadik fél nyert meg. 
 

 A kábítószerek terjesztése továbbra is a Suttogók kezében 
van. Eddig kényes egyensúly volt a városban a Suttogók és 
a Városőrség között, mind a kettő fél betartotta a játéksza-
bályokat. Ez a városi őrségnek is jó volt, és a város közbiz-
tonságára is jótékony hatást gyakorolt. Ismerik a főbb sze-
replőket, néha-néha le-lecsaptak egy-egy szállítmányra, de 
mindenki tudja, hogy amire igény van, azt előbb-utóbb va-
lakik kielégítik. És jobb, ha akkor már ismeri az ember ezeket 

a személyeket, és lehetőségekhez mérten kontrollálja a fo-
lyamatokat. 
 

 Ebbe rondított bele az új beszállító az Ezüst Liliom Lányai 
bordélyházbeli vérengzéssel és az épület porig égetésével. 
Mint utólag kiderült, a hely nem véletlenül vált a leszámolás 
helyszínévé, innen is ez volt a bódítószerek elosztásának a 
központja, innen terítették a kábítószereket a városban. Er-
ről korábban nem volt a Városőrségnek tudomása – csupán 
sejtették – , mivel az információik szerint a bordély nem tar-
tozott a Suttogók érdekeltségi körébe. Azóta a felfordulás-
ban sikerült megtudni – amit eddig is gyanítottak –, hogy a 
Suttogók üzleti partnerei működtették, akik toroni gyöke-
rekkel rendelkeztek, és így valószínűleg a kábítószer piacot 
is a Birodalomból látták el. 
 

 Az Ezüst Liliom Lányai romjainál aggasztó nyomokat is talál-
tak. Sikerült beazonosítani az áldozatok többségét, akik el-
sősorban az ott dolgozó örömlányok, néhány testőrük és a 
város néhány polgára közül kerültek ki. Egyértelmű volt a 
nyomokból, hogy mindnyájukat megölték még a tűz előtt. 
Szinte érezhető volt a helyszínen a mágia bűze is, de ami 
igazán aggasztó volt, hogy az egyik ismeretlen holttest – aki 
a nyomok alapján valószínűleg a támadók közé tartozhatott 
– bőrén olyan gyökértetoválást találtak, amely alapján az 
egyik Északi Szövetség szolgálatában álló embervadász klán 
tagja lehetett. Darton papja segítségével, akinek sikerült új-
raélnie a halott utolsó perceit, így kiderült az is, hogy leg-
alább egy, az árnymágiába is beavatott toroni ikerrel együtt 
dolgozott a támadás során, azonban bizonyosan többen is 
lehettek. 
(Itt rajzokat is ad körbe, amelyek a helyszínen készültek. 
Bárki készítette is őket, szinte fotorealisztikus memóriával 
és rajztehetséggel rendelkezik. Porrá éget épület, felismer-
hetetlenségig összeégett holtestek). 
 



 Felvették a kapcsolatot a helyszínen talált, halott északi em-
bervadász klánjával az Erm Roncassal, amely – hercegi nyo-
másra - azt a tájékoztatást adta, hogy ez a tagjuk évekkel 
korábban eltűnt egy bevetés során (ennek részleteit nem 
árulták el), és mivel sem szimpatikus mágiával, sem jósmá-
giával nem bukkantak a nyomára, azóta halottá nyilvánítot-
ták. 
 

 Amióta ez a titokzatos harmadik fél szállítja a kábítószert, 
Hersa esete nem egyedi, több mint tucatnyi hasonló eset 
fordult már elő. Ez nem nagy szám a városban tartózkodó 
közel negyedmillió emberből, azonban akkor is aggasztó. Ti-
tokban tartják, nem akarnak pánikot kelteni a város lakos-
ságában. 
 

 A santysspor ára jelentősen lecsökkent, többen férhetnek 
hozzá. Ráadásul az állaga is megváltozott, és jóval intenzí-
vebb élményt okoz. Kiderült, hogy a jelenleg – Hersához ha-
sonló – „kómában” fekvő áldozatok mindegyike ezt fogyasz-
totta az elmúlt hetekben. Ez felborítani látszik azt a kényes, 
íratlan szabályok alapján kialakult egyensúlyt, amely a Vá-
rosőrség és a Suttogók között alakult ki. Vannak játékszabá-
lyok, amelyeket mind a kettő félnek illene betartania. Illetve 
aggasztó, hogy egy külső erő, egy harmadik fél ennyire rá-
kényszerítheti magukat a Suttogókra, akik azért elég kemé-
nyen és olykor kíméletlenül intézik a dolgaikat. 
 

 Alkimisták megvizsgálták ezt az újfajta santyssport, amely 
mostanában terjed a városban. Hozzáértő számára azonnal 
egyértelművé válik, hogy más az állaga és az illata. Alapo-
sabb vizsgálat kimutatta, hogy a santysspor mellett egy má-
sik, elsősorban a délvidéken elterjedt, Észak-Yneven eddig 
szinte ismeretlen kábítószerrel, a ráadásul hasonló nevű 
santissal van összekeverve. Emellett pedig rendkívül kis 

mértékben egy harmadik, rendkívül ritka összetevőt is tar-
talmaz, amely nem más, mint a pszillarbisz nevű gombafajta 
örleménye. 
 

 A Suttogók frusztrációját mi sem mutatja jobban, mint hogy 
mindenkire kíméletlenül lecsapnak, akiről csak gyanítják, 
hogy közük lehet ehhez a harmadik félhez.  
 

Mit tudni a harmadik félről?  
 Tudják, hogy a beszállítók hogyan lépnek kapcsolatba az 

Álomkufárral, akit megfigyelés alatt tartanak. Egy, a város-
ban lévő erigowi embervadász rendházból (Malom) köl-
csönkért mentiss és a hálózata segítségével sikerült elcsípni 
több mentális üzenetet is, amely a titokzatos beszállítóktól 
jött, de hiába mentek oda kettő helyszínre is (a Diadalívhez 
és a Százezer Lépcsőhöz), vagy követték az Álomkufár néven 
ismert félelfet, sosem láttak senkit, csak azt, hogy az álom-
kufár megérkezik, és ott felvesz egy „láthatatlan” ládát. Az 
egyik ilyet nagy nehezen sikerült megszerezni a Suttogóktól. 
(Itt az egyik embere le is rak valamit az asztalra, ami látha-
tatlan, és nem is koppan. De ha odanyúlnak, akkor már érez-
hetik a tapintását.) A ládát ott is hagyja, hogy a karakterek 
kedvükre tanulmányozhassák (leírását lásd később). 
 

 Mindent megtettek a titokzatos beszállítók felkutatása ér-
dekében, ahogyan híreik szerint a Suttogók is. A mentissnek 
és hálózatának annyit még sikerült megállapítania, hogy az 
Álomkufárhoz érkező mentális üzenetek valahonnan a Láp-
ról (Treis negyed) érkeztek. Ezt az információt „megsúgták” 
a Suttogóknak is (akik nem tudják, hogy az információ a Vá-
rosőrségtől származik). A Faarin emberei ezt követően 
szinte az egész Lápot átkutatták, azonban hiába, nem buk-
kantak a nyomukra. Mintha nem is léteznének.  
 

 Az, hogy legalább egy, korábban az Északi Szövetséget szol-
gáló fejvadász együtt dolgozott egy, a Toroni Birodalmat 

Santis (pya) – Kábítószer, 

fűszerszerű őrlemény, 

amely éber álmokat hoz, 

de szinte élőhalottá változ-

tatja a használóit, rombolja 

az agyat. Álompornak is 

nevezik. Kereskedelmét 

Pyarron törvényei büntetik.  

(Forrás: Uwel nevében) 

 

 

Arról, hogy hogyan is dol-

gozik egy mentiss, Jan Van 

Den Boomen Téli Égből cí-

met viselő novellájában le-

het bővebben olvasni. 

A mentiss egyfajta menta-

lista vagy pszi mester, aki 

– pszi használókból álló 

hálózata segítségével – 

képes megfigyelni, lehall-

gatni mentális kommuni-

kációt (mintha egyfajta 

„telefonos lehallgatás” 

történne).   

Ne felejtse el a KM, hogy 

valószínűleg minden csa-

patban lesz legalább egy 

olyan karakter, aki mind-

végig látja a ládát! 

 

 

Erm Roncas – A hagyomá-

nyos taktikai irányzatok 

legrettegettebb klánja. Ér-

zelemmentesen, kétely és 

tétovaság nélkül ölnek. 

Mindig azt az erv dinasz-

tiát szolgálják, aki a leg-

többet fizet.  

Több forrás is utal rá, hogy 

a gyökértetoválásukat vi-

selték azok az emberva-

dászok, akik Toronhoz át-

állva megalapították az 

Ikrek Szektáját. 

(Forrás: Északfölde em-

bervadászai) 

Pszillarbisz (cra) – igen 

ritka barlangi gombafajta. 

A kis fehér gomba hosszú 

és csodálatos álmokat 

hoz. Sokáig fiatalon tartja 

a testet, de elsorvasztja 

az elmét. 

A gomba a crantai idők-

ben Són Tir szent növénye 

volt, emiatt a kyrek kis hí-

ján mindet kiirtották. Már 

csak elvétve lehet talál-

kozni vele, például a 

Rossz Álmok Hona néven 

ismert völgyben a Sheral 

északi oldalán. 
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szolgáló, az Ikrek Szektájához tartozó fejvadásszal, kettő 
dolgot jelenthet. Vagy átállt, és akkor a kábítószerpiacon 
dúló harc a közelgő zászlóháborúhoz kapcsolódhat, vagy 
egy olyan, politika felett álló bűnszervezet tagjai, amelyek 
képzett embervadászokat toboroznak a tagjaik közé, és elég 
mágikus hatalommal bírnak ahhoz, hogy elrejtsék őket a 
kémmágiák elől. Mindkettő meglehetősen aggasztó. 
 

Mit vár a Városőrség a karakterektől? 
Folytassák, amit eddig. Nyomozzanak, de önállóan ne kezdjenek 
semmiféle őrültségbe.  
 
Ha már tudják, hol lehet a titokzatos beszállítók búvóhelye, tanyája, 
vagy hol találhatják meg őket, akkor keressék meg őt az Inkvizítorok 
Szövetségének rendházában, amely a Garais és a Hano negyedek ha-
tárán helyezkedik el, ő pedig intézkedi arra, hogy erősítést, hivatalos 
felhatalmazást és minden rendelkezésre álló, szükséges támogatást 
megkapjanak egy rajtaütéshez.  
 
 
 
 
Miután a karakterek összegyűjtötték a haonwelli kábítószer kereske-
delemmel kapcsolatos információkat, találkoztak az Álomkufárral és 
az erigowiak nyomára bukkantak a Hersával kapcsolatos nyomozá-
suk során, valószínűleg összeülnek valahol, hogy átbeszéljék az eddi-
gieket. Ez lehet egy fogadó étkező tere, különszobája vagy a város-
ban bérelt szobájuk. Vagy bárhol, ahol éppen összegyűlnek. 
 
Érkeznek a Suttogók. Behajtóik és verőembereik feltűnés nélkül meg-
szállják a környező utcákat, és tucatnyian – erődemonstráció céljából 
–  az épületbe is bemennek, ahol a karakterek tartózkodnak. Az ille-
tékteleneket kizavarják (ha kell, kilökdösik, bár a helyiek az érkezé-
süket látva hanyatt-homlok menekülve igyekeznek távozni), csak a 
karakterek maradhatnak odabent. Az érkezők köpenyekbe burkolózó 
alakok, maximum bőrvértet viselnek, késekkel, rövidkardokkal, rövid 

botokkal vannak felszerelkezve. Kidobók, gégemetszők, verőembe-
rek, a Suttogók erőemberei, serakok. Fenyegető fellépésük ellenére 
is egyértelmű, hogy nem harcolni jöttek, de ha úgy alakul, állnak 
elébe.  
 

Suttogó verőemberek: Ké: 30 (35) Té: 55 Vé: 105 Sebzés: 1k6+1  
Ép: 9 Fp: 35 SFÉ: 2 CÉ: 25 sebzés 1k6+1. Fegyvereik: kés, rövidkard, 
bot, (könnyű számszeríj). AME: 3 MME: 2 Belharc Af, Földharc Af 

 

A „Hang” 
A Suttogók szószólója egy férfi, aki „Hang” néven mutatkozik be. Ele-
gáns ruhát visel, fekete nadrágot, csizmát, ezüsttel hímzett kék ze-
két. Kezein bőrkesztyű, kezében ezüstfejű sétapálca (kihúzva tőr-
kard). Hangja alapján középkorú lehet. Az arca – vagyis inkább, ahol 
annak kellene lennie – ami jellegzetes, mert olyan, mintha folyama-
tosan változnának az arcvonásai, haja, bőrszíne, de még a faja is stb., 
illetve olykor szinte elhomályosulni látszik. Szinte zavaró érzés rá-
nézni. Bárd vagy illuzionista lehet, ez nem derül ki róla.  

AME: 45 MME: 45 Membrán, Pszi-pont: 32 Mana-pont: 30 

 
A Suttogók célja 
Céljuk egyértelmű, az állóvíz felkavarása, és a „játékban érintett” ti-
tokzatos harmadik fél lépéskényszerbe hozása. Jelenleg megreked-
tek a felkutatásukra tett intézkedéseik, de talán a karakterek megje-
lenése ezen változtathat. Hiszen, a mondás is azt tartja, hogy ahol 
felbukkannak a Kalandozók, ott megváltoznak az erőviszonyok és 
bármi megtörténhet.  
 
Pénzt nem ajánlanak cserébe, csupán a Suttogók „háláját”, bármit 
jelentsen is ez.  
 
Akár így, akár úgy, de a karaktereknek nincsen választási lehetősé-
gük, ez nem egy választás. A kalandmester (mint a Hang) úgy érvel-
jen, hogy ezt a játékosok is belássák, mivel ez egy nagyon jó lehető-
ség számukra is, ha a dolgok végére szeretnének járni.  
 

A Suttogók (A Faarin) 

A mágia fény alapú illúzió-

mágia. Ez mindenki szá-

mára egyértelmű, azon-

ban ettől még ugyanúgy 

nem lehet rajta átlátni. 

Erre az egyetlen lehető-

ség, ha megszűntetik a 

mágiát, például a papok 

Mágia szétoszlatása va-

rázslatával, mintha az egy 

15 Mana-pontból létreho-

zott varázslat ellen irá-

nyulna. 

 

Ezzel együtt azonban, mi-

vel ekkor a Hang kompro-

mittálódik, a személyazo-

nosságára fény derül, a 

csapat is aláírja a halálos 

ítéletét. Erre persze nem 

most kerül sor, hanem mi-

után elvégezték a Sutto-

góknak a feladatot. 



Az alábbi információkkal rendelkezik, amelyeket meg is oszthat a 
karakterekkel. 
 

Mi zajlik az Antisson? 
Ezt csak akkor hozza szóba, ha a karakterek konkrétan rákérdeznek, 
mivel – tudomása szerint – nincs köze a jelenlegi ügyhöz.  
Ők is csupán annyit tudnak, amit Noir papjaitól hallottak, hogy vala-
milyen különös entitások jelentek ott meg, akik láthatóan várnak va-
lamire, meg valami crantai lelkek blablabla. De ez legyen az inkvizíto-
rok dolga, nekik, a Suttogóknak ehhez semmi közük. 
 

Harc a kábítószerpiac uralmáért 
 

 Eddig kényes egyensúly volt a városban a Suttogók és a vá-
rosőrség között, mind a kettő fél betartotta a játékszabályo-
kat. Néha-néha oda dobtak egy-egy szállítmányt, cserébe a 
városi őrség szemet hunyt bizonyos üzletek vagy személyek 
felett. Azonban az új beszállító által forgalmazott újfajta 
santysspor mellékhatása ezt felborítani látszik, a városi őr-
ség egyre aktívabban zaklatja őket. Ők szeretnék, ha helyre 
állna a régi status quo.  
 

 Az újfajta santysspor jóval ütősebb, és mivel a beszállító 
meghatározta, hogy csökkenteni kell az árát (1,5 ezüstről 1 
ezüstre), ezért kelendőbb is. Azonban a fogyasztásának a 
mellékhatásai is komolyabbak. Hersa esete nem egyedi, 
több mint tucatnyi hasonló eset fordult már elő, akik mind 
ezt az újfajta santyssport fogyasztották. Ez nem nagy szám 
a városban tartózkodó közel negyedmillió emberből, azon-
ban aggasztó. Titokban tartják, nem akarnak pánikot a po-
tenciális fogyasztók között. 
 

 Méregkeverőik megvizsgálták ezt az újfajta santyssport, 
amely mostanában terjed a városban. Hozzáértő számára 
azonnal egyértelművé válik, hogy más az állaga és az illata. 
Alaposabb vizsgálat kimutatta, hogy a santysspor mellett 

egy másik, elsősorban a délvidéken elterjedt, Észak-Yneven 
eddig szinte ismeretlen kábítószerrel, a ráadásul hasonló 
nevű santissal van összekeverve. Emellett pedig rendkívül 
kis mértékben egy harmadik, rendkívül ritka összetevőt is 
tartalmaz, amely nem más, mint a pszillarbisz nevű gomba-
fajta örleménye. 
 

Mit tudni a harmadik félről?  
 

 Mindent megtettek a titokzatos beszállítók felkutatása ér-
dekében. Egy, az Alborne csillagai (Városőrség) közé beépí-
tett emberük segítségével kaptak egy tippet arra, hogy va-
lahol a Lápon (Treis negyed) tanyáznak, azonban hiába ku-
tatták át az egész negyedet szinte házról-házra, nem buk-
kantak a nyomukra. Mintha nem is léteznének.  
 

 Pedig nagyon is léteznek, és nem lehetnek akárkik. Az Ezüst 
Liliom Lányait felgyújtották, és végeztek az ott lévő Suttogó 
fegyveresekkel is, akik a helyszínt külsőleg biztosították. Si-
került beazonosítani az áldozatok többségét, akik elsősor-
ban az ott dolgozó örömlányok, néhány testőrük és a város 
néhány polgára közül kerültek ki. Egyértelmű volt a nyo-
mokból, hogy mindnyájukat megölték még a tűz előtt. 
Szinte érezhető volt a helyszínen a mágia bűze is. 
Ráadásul – ami szinte már arcátlanság – az épületből elvit-
ték a korábbi beszállító készleteit, és valószínűleg azt forgal-
mazzák most ők is. Ez sem nekik (Suttogók), sem pedig addig 
üzleti partnereiknek, az örömtanyát eredetileg üzemeltető 
Síró Hölgy Lányainak nem tetszik. 
 

 Amikor az új beszállítók először léptek kapcsolatba velük az 
Álomkufáron, Mal Dan Shil-en keresztül (mindjárt a bor-
délyházban történt mészárlás és tűz másnapján), akkor an-
nak embereit pillantok alatt elrendezte egy, az árnyakból 
előbukkanó, arcát maszk és csuklya mögé rejtő alak, aki erv 

A Síró Hölgy Lányai 

Az egész Toroni Birodalmat 

behálózó tolvajszervezet. 

Szoros kapcsolatban állnak 

a Kobrákkal, gyakran közös 

tervek szerint dolgoznak. 

Tagjai kizárólag nők lehet-

nek. A céh tevékenységi köre 

igen széles, az örömtanyák 

igazgatásától kezdve az 

ajzó- és bódítószerek forgal-

mazásáig (ennek piacát 

szinte teljes egészében a ke-

zükben tartják.) 

A klán központja állítólag 

Labbasirban van. 

(Forrás: Summarium, Toron) 
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nyelven beszélt, de az Álomkufár szerint enyhe toroni ak-
centussal. Ez alapján ők az Ikrek részévtelét gyanítják.   
 

 Ami azért is aggasztó, mivel a korábbi beszállító – a Síró 
Hölgy Lányai is toroni, és erős kapcsolatokkal rendelkezik 
(Kobrák) – nehezen nyelik le a rájuk kényszerített változást. 
Hamarosan a városba érkezik egy csapatnyi problémameg-
oldó a toroni Labbasir és Shinin városából (ez utóbbi egyér-
telműen a Kobrákat jelenti), hogy segítsenek a dolgok vé-
gére járni. Lehet, hogy valami toroni, alvilági belső harc ter-
jedt át most Haonwell városára? 
 

 Ennek azonban ellentmondani látszik, hogy városőrségtől 
sikerült megszerezni néhány, az Ezüst Liliom Lányai romjá-
nál a nyomozás során készült rajz másolatát. (Itt rajzokat is 
ad körbe, amelyek a helyszínen készültek. Bárki készítette is 
őket, szinte fotorealisztikus memóriával és rajztehetséggel 
rendelkezik. Porrá éget épület, felismerhetetlenségig össze-
égett holtestek…). Az egyik rajzon, egy összeégett holtesten 
különös gyökértetoválás látható, amelyről kiderítették, 
hogy az egyik északi embervadász céh, az Erm Roncas jele. 
Róluk köztudott, hogy érzelemmentesen, kétely és tétova-
ság nélkül ölnek. A nyomok alapján egyértelmű, hogy a tá-
madókkal lehetett, ami azt jelenti, hogy együtt dolgozott 
legalább egy toroni Ikerrel. 

 

 Ez pedig kettő dolgot jelenthet. Vagy átállt, és akkor a kábí-
tószerpiacon dúló harc akár a közelgő zászlóháborúhoz is 
kapcsolódhat, vagy egy olyan, politika felett álló bűnszerve-
zet tagjai, amelyek képzett embervadászokat toboroznak és 
fizetnek, vagy ami még rosszabb lenne, belőlük szervező-
dött. Mindkettő meglehetősen aggasztó, azonban őket a 
második lehetőség sokkal inkább aggasztja. Még az lenne a 
„legjobb”, ha tényleg toroni bűnszervezetek egymás közötti 
viszálya volna „csupán” az egész.  
 

 Az új beszállítók az Álomkufárral mentális üzenetben veszik 
fel a kapcsolatot, amely mindig csak annyit tartalmaz, hogy 
mikor és hol tudja átvenni az árut. Már több helyszínt is 
megfigyeltek (a régi Daerimi Kapu terénél, a Százezer Lép-
csőnél, a Diadalívnél és a Sifanne arénánál), de sosem láttak 
senkit. Az a láda pedig, amely a szállítmányt tartalmazza, va-
lamiért láthatatlan a számukra, egyedül az Álomkufár látja. 
(Itt az egyik embere le is rak valamit az asztalra, ami látha-
tatlan, és nem is koppan. De ha odanyúlnak, akkor már érez-
hetik a tapintását.)  A ládát ott is hagyja, hogy a karakterek 
kedvükre tanulmányozhassák (leírását lásd később). 
 

Mit várnak a Suttogók a karakterektől? 
Folytassák, amit eddig. Nyomozzanak, de önállóan ne kezdjenek 
semmiféle őrültségbe.  
 
Ha már tudják, hol lehet a titokzatos beszállítók búvóhelye, tanyája, 
vagy hol találhatják meg őket, akkor üzenjenek neki az Álomkufáron 
keresztül, ő pedig intézkedik arra, hogy minden rendelkezésre álló, 
szükséges támogatást megkapjanak egy rajtaütéshez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erm Roncas – A hagyo-

mányos taktikai irányza-

tok legrettegettebb klán-

ja. Érzelemmentesen, ké-

tely és tétovaság nélkül 

ölnek. Mindig azt az erv 

dinasztiát szolgálják, aki 

a legtöbbet fizet.  

Több forrás is utal rá, 

hogy a gyökértetoválásu-

kat viselték azok az em-

bervadászok, akik Toron-

hoz átállva megalapítot-

ták az Ikrek Szektáját. 

(Forrás: Északfölde em-

bervadászai) 

Ne felejtse el a KM, hogy 

valószínűleg minden csa-

patban lesz legalább egy 

olyan karakter, aki mind-

végig látja a ládát! 

 

 



 
 
 
Egyszerű, fából készült, lakkozott láda, amelyen még zár sincs. Ha 
szimpatikus mágiával próbálkoznának, akkor maximum egy, a Hano 
negyedben lévő ládakészítőhöz jutnának el, aki ilyen ládákat készít, 
és aki naponta több tucatnyit ad el belőle az üzletében, továbbá a 
Folyópiacon, ráadásul még Raveenbe, Erenbe, Giangba és Erigowba 
is szállítanak belőle. Ehhez azonban nagyon mágia sem kell, mivel a 
láda alján, a jobb sarokba bele van égetve a szignója. 
 
Lesz olyan karakter, aki végig látja a ládát. Ennek oka, hogy egy meg-
felelően magas mentális védelemmel ellátott karakterre nem hat a 
láda mágiája.  
 
A ládát rejtő varázslat E-jének a meghatározása a kalandmester fel-
adata lesz. A teszt kalandok során egy 50E-s mentális védelemmel 
rendelkező karakter 50% eséllyel láthatott át a ládát rejtő mágián 
(ekkor a ládán lévő mágia 45E volt + a k10 dobás eredménye). Egy 
átlagos 6. szintű, a kezdetektől MF Pszit használó karakter Mentál 
ME-je 50 körül van (aktív dinamikus pajzzsal), és valószínűleg csapa-
tonként 1-2 karakter biztosan lesz ilyen. Úgyhogy a csapatok többsé-
génél a varázslat 45E erősítésű lesz. 
 
Mivel a láda mágiája nem „közvetlenül” a karakter ellen irányul, ezért 
annak működését a Membrán sem jelzi. Mágia észlelése varázslat 
jelzi ugyan a ládát (vagyis, hogy ott valamilyen mágia van), azonban 
még ekkor is van egyfajta „kényszer”, hogy másfelé nézzen a karak-
ter, ezért sikeres Akaraterő mentődobás kell, különben elsiklik róla a 
tekintete, mintha ott sem lenne. Hasonló a helyzet Szinesztézia disz-
ciplína alkalmazása esetén is. Illetve ha valaki Abszolút látás diszcip-
línát használ, azzal szemben teljes E-vel kifejti a hatását, mintha nem 
is lenne mentális védelme. 
 
Aki látja a ládát, az láthatja azt is, hogy egy rúna van annak fedelére 
festve. Megfelelő szakértelem birtokában felismerhető (Ősi nyelv 
Af: crantai, vagy Rúnamágia Mf), hogy az egy ősi crantai (anagmar) 

rúna, amelynek valahogyan a vízhez és az elme elködösítéséhez van 
köze. A varázslat vizsgálata során kikövetkeztethető a megfelelő kép-
zettség vagy előtörténeti ismerete segítségével, (varázsló mágia, bo-
szorkánymágia, vagy mentálmágia), hogy olyan varázslat van a ládán, 
amely úgy hat az elmére, hogy az érzékelés átsiklik rajta, mintha az 
ott sem lenne. Olyan, mintha a slanek Jelentéktelenség (ETK 124. o) 
diszciplínája vagy a boszorkányok Észlelhetetlenség (ETK 216. o) va-
rázslata működne a ládán.  
 
A varázslat hatása figyelmen kívül hagyható megfelelően erős men-
tális pajzsok esetén. Egyéb esetben az, hogy van ott valami, érzékel-
hető Mágia észlelése varázslat + sikeres Akaraterő mentődobás, Szi-
nesztézia (mágia) + sikeres Akaraterő mentődobás és Hatodik érzék 
+ sikeres Akaraterő mentődobás esetén, de ekkor sem látják, csak 
tudják, hogy ott van „valami”.   
 
Ha a karakterek rendelkeznek megfelelő ismerettel a boszorkány-
mágia területén, akkor rájöhetnek arra is, hogy az Észlelhetetlenség-
hez hasonlóan az így elrejteni kívánt dolgok – még akkor is, ha valakin 
működik a varázslat - ugyanúgy láthatóak a számára tükörben vagy 
bármilyen tükröződő felületen.  
 
A legjobb megoldás tehát ennek a varázslatnak a kivédésére a meg-
felelően felerősített mentális pajzs. 
 
És hogy miért láthatta az Álomkufár mégis a ládát (úgy, hogy a men-
tális védelme alacsonyabb volt)? Ezt csak megtippelni tudják, de va-
lószínűsíthetően azért, mert valamilyen módon a félelf Mal Dan Shint 
kivételként foglalták bele a ládát elrejtő varázslatba, így rá nem volt 
hatással. 
 
 
 

 
 

 
 

A „láthatatlan” láda rejtélye 
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Erre az eseményre azt követően, az esti, éjszakai órákban kerüljön 
sor, hogy a Városőrség vagy a Suttogók kapcsolatba léptek a karak-
terekkel.  
 
A mindeddig titokzatos beszállítók ugyanis mágikus és világi módsze-
rekkel egyaránt szemmel tartják a potenciális ellenfeleket, illetve mi-
óta érdeklődni kezdtek a városban folyó kábítószer kereskedelem 
után, a karaktereket is, akikben – lévén kalandozók – fenyegetést lát-
nak. Hogy honnan tudnak róluk? Megfigyelik az Álomkufárt, lehet be-
épített ügynökük a Suttogók és/vagy a Városőrség tagjai között, de 
mágikus módszerekkel is megfigyelhetik a karakterek ténykedését 
(erre a boszorkánymágia ráadásul számos lehetőséget kínál). 
 
Úgyhogy úgy érzik, lépéskényszerbe kerültek, és ki kell iktatni az új, 
a karakterek jelentette fenyegetést, mielőtt azok komolyabban ve-
szélyeztetnék a terveiket.  
 

A rajtaütés 
Egy sötétkék köpenyes nő fog fog érkezni öt őrzője kíséretében.  
 
Mindannyiukra előzőleg egy boszorkánykört alakítva mondtak rá 
egy, az Észlelhetetlenséggel (ETK 216. o) szinte teljesen azonos va-
rázslatot. Az eltérés annyi, hogy addig hatásos, amíg mind az öt fegy-
verforgató a vörös hajú nőhöz közel, egy 20 ynevi láb sugarú kört le-
fedő területen van, illetve amíg a boszorkány él vagy eszméleténél 
van. Ugyanazok az elvek vonatkoznak emiatt rájuk, mint a láda ese-
tében. Tehát akinek nincs meg a mentális ellenállása, annak látha-
tatlanok és nem is hallja vagy érzi, érzékeli őket, mert az elméje le-
siklik róluk. 
 
Az így elrejtett őrzőkkel harcolni úgy lehet, ha látja őket a karakter 
(megfelelően erős a mentális pajzsa), ekkor semmilyen levonás nem 
sújtja, vagy a Vakharc mesterfokával rendelkezik.  

Harcolhat velük az is, a korábban leírt módszerek valamelyikét alkal-
mazza (Mágia észlelése vagy Szinesztézia vagy Hatodik érzék + sike-
res Akaraterő mentő), de ekkor olyan levonások sújtják, mintha a 
Vakharc alapfokával küzdene.  
 
Aki pedig egy tükörből, illetve tükröződő felületről (ablak, lakkozott 
bútor, páncél, pajzs, kiömlött folyadék stb.) szemmel tartva az ellen-
felét próbál küzdeni vele, azt a figyelemmegosztás miatt a Harc sö-
tétségben leírtaknál megfelelő levonások sújtják.  
 
Minden más esetben úgy kell venni, mintha láthatatlan ellenféllel 
küzdene a karakter.  
 
Mielőtt rajtaütnek a karaktereken, a sötétkék köpenyt viselő nő egy 
Árnyékajtót (ETK 230. o) rajzol fel egy közeli sikátor, vagy éppen an-
nak az épületnek a falára, amelyben a karakterek is tartózkodnak. 
Amint úgy érzik a támadók, hogy nem bírnak a karakterekkel, ezen 
keresztül kísérelnek meg visszavonulni.  
 
Ha minden rosszra fordul, az incognós nő akkor is – akár az őrzőit 
hátrahagyva – elmenekül, ekkor Eltűnés varázslatot használ (ETK 
231. o) 
 
A nő mást nem is fog varázsolni a fentieken túl, ennyi Mana-pont áll 
a rendelkezésére (miután kivont a Hatalom Amulettjeiből is). 
 
Bíznak a rajtaütés sikerében, hiszen elvileg senki sem láthatja őket. 
Elég különös harc lesz, mivel ha vannak szemtanúk, azok csak annyit 
látnak majd, hogy a karakterek láthatatlan ellenfelekkel küzdenek, 
akiknek a teste majd csak azt követően válik láthatóvá, hogy a vörös 
hajú nő már elmenekült.  
 
Ennek a résznek nem célja, hogy a karakterek meghaljanak, csu-
pán, hogy emlékezetes belépőt biztosítson a mindeddig titokzatos 
harmadik félnek.  
 

Vakharc MF 

KÉ:-5 TÉ:-5 VÉ:-10 CÉ: 

-30 

 

Mágiaismeret (boszor-

kánymágia) Af, vagy az 

előtörténeti ismeretekből 

boszorkánymágia isme-

rettel rendelkező karak-

ter képes beazonosítani a 

varázslatot, és ebből kö-

vetkeztetni arra, hogy egy 

boszorkány volt. 

Fokozható a hangulat az-

zal is, hogy szinte a táma-

dással egyidejűleg heves, 

nyári vihar tör ki az éjsza-

kában, villámokkal, mo-

rajló mennydörgéssel, és 

sűrű, függönyként lezú-

duló esővel.  

 

A felhős égbolt – a bárdok 

legnagyobb bánatára – 

egészen másnak reggelig, 

napkeltéig kitart majd. 

 

Harc sötétségben 

KÉ:-15 TÉ:-30 VÉ:-35 CÉ: 

-70 

 

 

Harc láthatatlan ellenféllel 

KÉ:-20 TÉ:-60 VÉ:-70 CÉ:-

150 

 

A rejtélyes ellenfél felfedi magát 
Vakharc Af 

KÉ:-10 TÉ:-15 VÉ:-20 CÉ: 

-60 

 

Fontos! 

Ha nincsen jelen olyan ka-

rakter, aki megfelelően 

erős mentális védelemmel 

rendelkezik, ezért képes 

lenne meglátni a támadó-

kat, abban az esetben is 

intézze úgy a KM, hogy 

észleljék őket, még ha 

csak az utolsó pillanatban 

is. Épp, még mielőtt lesúj-

tana, megpillanthatják 

egy támadó alakját visz-

szatükröződni az ablak-

üvegen, egy páncélon, 

fémkupán stb. 

 



Mit tudhatnak meg a rajtaütés után? 
 Minden támadón felfedezhetik a Megbélyegzés csókja (ETK 

223. o) (szabad szemel is látható a bőrön az ágyék közelé-
ben) és a Rabszolgaság csókja (ETK 223. o) (ez csak a men-
táltest vizsgálatával látható, ráadásul, ha a vizsgálat alanya 
halott, akkor rohamosan halványodik) varázslatok bélyegét.  
(Ezek nincsenek szimpatikus viszonyban a létrehozó boszor-
kánnyal!)   

 

 Kettő testen is olyan tetoválást találhatnak, amelyek – meg-
felelő ismeret birtokában – arra utalhatnak, hogy valame-
lyik embervadász/fejvadász klánhoz tartozhattak korábban. 
Egyikük a toroni Ikrek egyik szektájának a tetoválását a ké-
ses Ilho Mantarit viseli a testén, egy másikuk vállaira pedig 
sólyomszárnyat tetováltak (a Vya Lurt – Kabalsólymok – 
északi embervadász klán jele). 

 

 Minden támadó kézfején egy érményi tetoválás látható, 
amely leginkább egy saját farkába harapó kígyóra emlékez-
tet. Egy boszorkánymester vagy mágikus tetoválások elké-
szítésében vagy a Rúnamágiában legalább alapfokon jártas 
személy azonnal felismerheti, hogy ez egy öngyilkos boszor-
kánymesteri tetoválás, a Méregfog. Ez úgy működik, hogy 
meg kell érinteni, majd egy szó aktiválja, és a tetoválás 
azonnal ölő mérget fecskendez a viselője testébe. 

 

Ha csak halott támadók maradnak hátra 
Ha van a karakterek között Dartonita pap vagy paplovag, az a Holtak 
Útja (ETK 193. o) varázslattal újra élheti a halott utolsó 5 percét.  
 
Ha nincs, de a Városőrségnek dolgoznak, akkor az Inkvizítorok Szö-
vetsége egy Darton papot a rendelkezésükre tud bocsátani, ha Torel 
Der Khyl segítségét kérik.  
 
 
 

A halott(ak) utolsó öt perce: 
Egy fa deszkákkal burkolt helyiségben áll, amelynek a falait is fa desz-
kák alkotják. A padlón és a falon barnás foltok, régen kiontott véré 
(rengeteg), a mennyezetről láncok és kampók lógnak alá. A levegő-
ben fa, régi vér és víz illata. A víz csobogását és sirályok rikoltását 
hallani. Csendben készülődik a társaival, mindenki a fegyvereit, fel-
szerelését ellenőrzi, megigazítja a fegyverövek, vértek szíjait. Egy 
szép, hosszú, vörös hajú, porcelánfehér bőrű nő méri végig őket, majd 
biccent, fejére húzza sötétkék, ezüsttel átszőtt incognója csuklyáját, 
és egy Árnyékajtó körvonalait rajzolja fel a falra. Az egyik fegyveres 
kivont pengékkel belép a kapun, majd mindenki követi.  
 
Sötét sikátorba érkeznek (közel a karakterek tanyájához). Nem lopa-
kodnak, kényelmes léptekkel mennek a bejárathoz. Az utcán a járó-
kelők mintha nem is látnák őket, ahogyan az sem kelti fel egyetlen 
arra járó figyelmét sem (bár nincsenek sokan), amikor az arcát és 
alakját incognó mögé rejtő nő az egyik házfalra egy újabb Árnyékaj-
tót rajzol fel. Sőt, inkább még nekik kell arra figyelniük, hogy nehogy 
valamelyik járókelők nekik menjen. Az elől haladó benyit az ajtón, a 
nő odakint marad az ajtónyílásnál, a többiek pedig benyomulnak, 
hogy végezzenek a célpontokkal. Nem számít meglepetésre, tudja, 
hogy a rajta lévő mágiának köszönhetően nem láthatják és hallhat-
ják őt. Nem először csinálja. De mindig közbe jöhet valami, ezért 
ugyanúgy áll hozzá a küzdelemhez, mintha látná az ellenfele. Főleg 
most, hogy – állítólag – odabent kalandozók várnak rájuk. 
Innétől pedig, elmesélni, ami történt, egészen a halála pillanatáig...  
 
Amit a fentiekből kikövetkeztethetnek a játékosok, hogy valamilyen 
víz közelben lévő vágóhídról érkeztek a támadóik. A helyi viszonyokat 
ismerőktől megtudhatják, hogy a város vágóhidjai a Lápon találha-
tóak, azon a részen, ahol az Arvan a Selvába ömlik.   
 
 
 
 
 

A Lélek szférával rendel-

kező papok számára meg-

oldás lehetne az Eggyévá-

lás (ETK 165. o) varázslat 

is, mivel ekkor a lelket már 

a Nyelvbéklyó sem köti, hi-

szen az halálával lefoszlott 

róla. Így mindent megtud-

hatna a halottról és a bo-

szorkányokról. Ehhez 

azonban 45+80 Mana-

pontra lenne szükség a va-

rázslat leírása szerint. 

 

Jelenleg nincs Haonwell-

ben olyan elérhető mágia-

használó (sem világi, sem 

szakrális), aki elég hata-

lommal rendelkezne a 

Nyelvbéklyó megtöréséhez 

vagy az Eggyéválás varázs-

lathoz, illetve egy lélek 

megidézéséhez. 

 

Fontos: más mágiahasz-

nálók számára nem elég a 

holtesttel beszélni ahhoz, 

hogy Nyelvbéklyóval védett 

információt kapjanak tőle, 

mindenképpen a lelket kell 

megidézni! 

 

 

Ha van a karakterek kö-

zött bárd, akkor egy, vala-

melyik támadó ruházatára 

jól elhelyezett Élő Törté-

nelem (ETK 148. o) va-

rázslat segítségével is 

szemtanúi lehetnek ennek. 

Sőt, akár még többnek is, 

hiszen erre a varázslatra – 

lévén fényillúzió - nem vo-

natkozik sem a Nyelvbék-

lyó hatása, sem a boszor-

kányok Ész-lelhetetlenség 

varázslata, mivel ez utóbbi 

az elmére hat. 
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Ha élve fogják el bármelyik támadót 
Annak elméjét 80E erejű Nyelvbéklyó (ETK 218. o) övezi az alábbi in-
formációkkal kapcsolatban: Hol a rejtekhely Haonwellben? A Boszor-
kányrend. A boszorkányok személye. A boszorkányok tervei. A fejva-
dász beszervezésének körülményei. 
 
Az esetlegesen élve elfogott embervadászok törekedni fognak a Mé-
regfog tetoválás használatára. Eljátsszák, hogy eszméletlenek, köz-
ben megpróbálják a kezüket és a szájukat szabaddá tenni (Kötelékből 
szabadulás Af).  
Ha esetleg egynél többet sikerült a karaktereknek elfogni, akkor az 
egyik akár meg is ölheti így magát (kiszabadul és öngyilkos lesz), 
csak hogy a KM fokozza a hangulatot. 
 
Ráadásul maguktól semmit sem mondanak el, mágikus praktikákra 
vagy kínzásra van hozzá szükség (Kínzás elviselése Af).  
 
Hogy milyen információkat lehet megtudni? Ez a KM-re van bízva, de 
vegye figyelembe a Nyelvbéklyó védelme alatt álló információkat.  
 

Mágiával megszerezhető információk 
 Szimpatikus mágia (boszorkány 207. o., varázsló 323. o.) 

gyakorlására egyetlen lehetőséget a halottak bármely ruha-
darabja vagy fegyvere (tárgyszimpátia), vagy a helyszínről 
elmenekült támadó esetén annak kiömlött vére (vérszimpá-
tia), vagy a helyszínen hagyott dobótőre biztosíthat (tárgy-
szimpátia), Így akár vissza is követhető a Lápon lévő rejtek-
helyre.  
 

 A papok Útmutatás (ETK 168. o) varázslata alkalmazásával, 
ha Holtak Útja varázslattal látta a halott utolsó 5 percét, 
vagy Élő Történelem varázslat segítségével a helyet, akkor 
megtalálható a helyszín, ahonnan elindultak, vagyis a rej-
tekhelyük. 
 

 Szintén használható a papi Útmutatás, ha esetleg valame-
lyik támadón megfigyeltek valami jellegzetes tárgyat (fegy-
ver, ruházat, vért díszítés stb.). Ekkor szintén megtalálható 
a rejtekhelyük. Ebben a KM segítheti is a csapatot, ha úgy 
alakítja a történéseket, hogy a fejvadászkardot forgató gor-
viki támadó meneküljön el. Ez elég jellegzetes fegyver, és 
Haonwell városában csak kettő található belőle. Az egyik a 
boszorkányok rejtekhelyén, a másik pedig egy, a Garais ne-
gyedben élő nemes fegyvergyűjteményében. 
 

 Uwel papjainak a Kopó (ETK 191. o) varázslata szintén hasz-
nos lehet. Ez esetben ugyan elveszíti a nyomot annál a siká-
tornál, ahol a célpont ide érkezett, de a hatóidő alatt (ami 
elvileg 18 óra), ha a bosszúangyal bejárja a Láp utcáit (vagy 
ha a fenti információk birtokában van, akkor célirányosan a 
vízparti részeket), akkor a támadók rejtekhelyének 15 ynevi 
lábnyi (méteres) körzetében újra nyomára bukkanhat, meg-
érezheti azt. 
 

A támadók statisztikái 
 
A Kék Ruhás Nő 
Alakját sötétkék, ezüsttel átszőtt, földi leérő incognó rejti, amelynek 
csuklyája árnyékot vet az arcára is. Rézszínű tincsek és fehér bőr vil-
lan elő alóla. Járása olyan mintha a talaj felett suhanna. Mivel őt eset-
leg csak láthatják a karakterek, és ahhoz hogy átjussanak hozzá, át 
kell magukat verekedniük magukat a testőrén, illetve, amint olyan a 
helyzet, visszalép az Árnyékajtón vagy az Eltűnés varázslatot hasz-
nálja, ezért többet nem is tudnak meg róla a kaland ezen részén.  

AME: 60 MME: 63  

 
Fejvadászok (5 fő) 
Sötétre színezett, fémmel és sodronnyal megerősített bőrpáncélt vi-
selnek (fejvadász vért), amely a származásukra jellemző. Akárcsak a 
fegyvereik. Ezen kívül az arcukat bőrmaszk takarja, csak a szemük lát-
szik ki, továbbá sötétszürke, csuklyás köpönyeget viselnek.  



1 toroni férfi fejvadász (Iker), lagossal és pugossal harcol. 
1 erv férfi embervadász (Kabalsólyom), egy hosszabb és egy rövidebb 
pengével harcol. 
1 tiadlani férfi embervadász (nincs klánjelzés), 1 darab tiadlani stí-
lusú hosszúkarddal harcol 
1 erv nő embervadász (nincs klánjelzés), egy hosszabb és egy rövi-
debb pengével harcol. 
1 gorviki férfi fejvadász (Vértestvér) 2 darab fejvadászkard (ő a Kék 
Ruhás nő testőre is, mindig a közelében marad a bejáratnál). 
 

Őrzők (4 fő): Ké: 45 Té: 80 Vé: 145 Sebzés: 1k10+1 + méreg Ép: 10 
Fp: 48 SFÉ: 3 (fejvadász vért) CÉ: 35 (Toroni pokol -1 Egészség próba. 
Sikertelenség esetén 2k10 Fp vesztés az égető kíntól 1k10 szegmen-
sen belül. Hatása 1k6 óráig marad fent, addig a fájdalom folyamatos, 
ezért addig nem is nyerhetők vissza az így elveszített Fp-k.) Támadá-
sok száma: 1 
Kardokkal harcolnak (lagoss és pugoss, illetve hosszabb és rövidebb 
penge) harcolnak. AME: 34 MME: 35  
Kínzás elviselése Af, Pszi Mf, Kötelékből szabadulás Af, Belharc Mf, 
Földharc Af, Mellébeszélés Mf, Álcázás/álruha Mf, Vakharc Af 

 

A Kék Ruhás Nő testőre (gorviki vértestvér):  
Ké: 55 Té: 100 Vé: 170 Sebzés: 1k6+3 Ép: 12 Fp: 65 SFÉ: 3 (fejvadász 
vért) Kétkezes. Ismeri a riposztvágást (minden esetben, ha egy táma-
dás alacsonyabb, vagy egyenlő, mint 145 – vagy védekező harc ese-
tén 185 -, akkor azt kardjával hárította, és automatikusan jogosult 
egy visszatámadásra a rendelkezésre álló támadásai számán felül – 
védekező harc esetén -50-el ). 2 db fejvadászkarddal harcol, gorviki 
stílusban. 
Támadások száma: 2. AME: 44 MME: 45 
Kínzás elviselése Af, Pszi Mf, Kötelékből szabadulás Af, Belharc Mf, 
Földharc Af, Mellébeszélés Mf, Álcázás/álruha Mf, Vakharc Af 

 
 
 
 

 
 
 
A rajtaütés után megszerzett információk és az ott leírt mágikus 
módszerekkel mind megtalálhatják a karakterek a boszorkányok rej-
tekhelyét. 
Ha azonban ezek nem jutnak eszükbe, van még egy, azonban jóval 
időigényesebb világi módszer, a Láp alapos átkutatása.  
Ez sok időbe telhet, és a Suttogók egyszer már megtették, és nem 
jártak sikerrel. Igaz, ők nem tudták, hogy a boszorkányok a rejtekhe-
lyüket a ládához hasonló módszerrel rejthetik el az avatatlan tekin-
tetek elől (bár ezt a kaland ezen fázisában a karakterek is csak gya-
níthatják). Ráadásul, azt sem szabad elfelejteni, hogy a Treis negyed 
kiterjedése megközelítőleg 1 ynevi négyzetmérföld, amelyben szá-
mos utca, tér, sikátor, belső udvar stb. található.  
Jelentősen le tudják szűkíteni az átvizsgálandó területet, ha a Holtak 
útja vagy az Élő Történelem segítségével tudják, hogy vízparti részről 
van szó, ráadásul egy – valószínűleg használaton kívüli – vágóhidat 
kell keresniük. 
 
Amikor ráakadnak a konkrét helyszínre, csak azok a karakterek fog-
ják látni, akiknek megfelelően erős mentális pajzsai vannak (lásd, 
korábban a „láthatatlan” ládánál leírtak). Mindenki más tekintete át-
siklik az épületen. Ennek oka, hogy boszorkányok a ládán lévőhöz ha-
sonló mágikus rajzolatokat helyeztek el rejtekhelyük külső falain, így 
a tudattal rendelkező lények – legyenek emberek, állatok vagy bár-
mely más teremtmény – tekintete, elméje átsiklik rajta. 
 
Felfedni a „láthatatlan” ládánál leírt módszerekkel lehet. Vagyis, a 
mágikus rajzolatok hatása figyelmen kívül hagyható megfelelően 
erős mentális pajzsok esetén. Egyéb esetben az, hogy van ott valami, 
érzékelhető Mágia észlelése varázslat + sikeres Akaraterő mentődo-
bás, Szinesztézia (mágia) + sikeres Akaraterő mentődobás és Hatodik 
érzék + sikeres Akaraterő mentődobás esetén, de ekkor sem látják, 
csak tudják, hogy ott van „valami”, azonban továbbra sem látják.  
Aki esetleg Abszolút látás diszciplínát használ, arra teljes erővel kifejti 
hatását, ezért esélye sincs, hogy felfedezze. 

A boszorkányok rejtekhelyének megtalálása 
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Leginkább úgy lehetne példával leírni a hatást, hogy ha van 3 ház 
egymás mellett, és a középső ezekkel a mágikus rajzolatokkal van 
elrejtve, akkor egy arra haladó tekintete öntudatlanul átsiklik a kö-
zépső épületen, mintha az nem is létezne. Ha megkérdezik tőle ezt 
követően, hogy hány ház volt ott, akkor magabiztosan állítja, hogy 
kettő.  
 
Az épület tetején mind a Láp utcáit, mind pedig a folyó felőli részt 
figyelve posztol egy-egy őrszem, akik könnyű számszeríjjal van felsze-
relve. Az őrök mellett a boszorkányok mágikus védelmet is használ-
nak, amik lehetnek őket szolgáló állatok, vagy olyan, az utcán lévő 
koldusok, akiknek a szemén keresztül figyelik a környéket, illetve az 
őrszemeket is használhatják erre. 
 

Őrök (2 fő): Ké: 45 Ép: 10 Fp: 48 SFÉ: 3 (fejvadász vért) CÉ: 45 Könnyű 
nyílpuska Sebzése: 1K6+1 + méreg (Toroni pokol -1 Egészség próba. 
Sikertelenség esetén 2k10 Fp vesztés az égető kíntól 1k10 szegmen-
sen belül. Hatása 1k6 óráig marad fent, addig a fájdalom folyamatos, 
ezért addig nem is nyerhetők vissza az így elveszített Fp-k.) Támadá-
sok száma: 2 
AME: 34 MME: 35  
 
A Vé-jük, mivel kb 10 méterre lehet őket úgy megközelíteni, hogy rá-
juk is lássanak, és ekkor is takarásban vannak, szinte csak a fejük lát-
szik ezért 75 + az időjárási körülményekből adódó nehézség. Gyenge 
szellő esetén Vé: 85. 

 
Ha csak a karakterek nem ajtóstól rontanak a házba, akkor a Km 
úgy intézze, hogy észrevétlenül sikerült megtalálniuk az épületet, 
és azt kívülről felderíteni.  
 
 
 
 
 
 

A rejtekhely leírása 
Csak kívülről van lehetőségük megnézni, de a hasonló vágóhidakról 
kapott információk alapján elképzelhető, hogy milyen belülről. Oda-
bent már nincsenek a boszorkányok által felrajzolt rúnák, tehát 
semmi, ami megzavarhatná az érzékelésüket. 
 
A tipikus haonwelli vágóhíd azért a folyó partján épült – sokszor cö-
löpökön állva, kilógva a folyó fölé – hogy a vértől és fel nem használ-
ható részektől könnyen meg lehessen szabadulni, továbbá azért a 
Láp délnyugati részén, mivel innen az Arvan már a Selvába viszi a 
szennyet, így az nem zavarja a városlakókat.  
 
Az épület általában négyzet alakú, középen belső, kövezett udvarral 
(ez néha fedett is), ahová az állatokat szokták beterelni. Innen kis vá-
jatok vezetnek a folyóhoz, hogy az udvart felmosva az állatok ürülé-
két a folyóba hordja. Körben árkárdos tető alatt nyílnak a különféle 
helyiségek, ahol a feldolgozás egyes fázisai zajlanak. Az épületben a 
mennyezeten körbe kötelek feszülnek, ahol csigasorral lehet a kam-
pókkal, kötelekkel és láncokkal rögzített testeket szállítani. A víz fe-
lett, a cölöpökön álló részén lefelé nyíló csapóajtók is vannak. Egy-
részt azért, hogy a szeméttől könnyen megszabaduljanak, másrészről 
ide beálló folyami bárkákra csigákkal le tudták ereszteni a feldolgo-
zott árut, vagy esetleg felcsörlőzni a folyón hozott állatokat. 
Általában van néhány olyan, vastagabb falú hűtőkamra is, amelynek 
a falaira felrótt mágikus rajzolatok hidegen tartják a helyet, hogy az 
ott tárolt hús ne romolhasson meg. 
 
A hely mágikus védelme: 
Az Észlelhetetlenség rajzolatok mellett el van látva térmágiától védő 
varázsjelekkel, valamint nem jönnek létre tűz és villám (energia) 
alapú hatások 3E-ig (ha ennél nagyobb, akkor ennyivel csökken az 
ereje). Természetesen az itteniek ezekbe kivételként bele vannak 
foglalva. 
 
 
 

Köszönhetően a környé-

ken lévő sok vágóhídon ki-

ontott állati (és olykor em-

beri) vérnek, az asztrális 

sík erősen szennyezett itt, 

vöröses színű, fájdalom-

mal és szenvedéssel teli, 

szinte háborog. 



 
 
Mostanra már minden megszerezhető információ összeállt ahhoz, 
hogy támadást indítsanak a titokzatos beszállító(k) rejtekhelye ellen, 
aki(k)ről tudják, hogy főleg fejvadászok, és legalább egy boszorkány 
dolgozik neki(k). 
Azt is éreztetni kell a KM-nek, hogy önállóan elég rizikós lenne rajta-
ütni a rejtekhelyen, ideje segítségek kérni a kéretlen szövetségeseik-
től. 
 

Ha a Városőrség a szövetségesük 
Ebben az esetben Torel Der Khly az erigowi embervadász klán 
Haonwellben lévő központjához, a Malomhoz fordul segítségért 
(részben a város és Haonwell urai, részben az Inkvizítorok Szövetsége 
nevében).  
 
A rendelkezésére is bocsátanak egy embervadász vadászcsapatot (8 
fő), akik megfelelően képzettek egy ilyen rajtaütés végrehajtásához. 
Hét fegyverforgató, és mágikus támogatásként egy – embervadász 
kiképzést kapott – Arel pap alkotja. 
 
Mindannyian marcona, sokat látott veteránok (járásuk, mint a vért 
ízlelt nagyragadozóké, akik tudják, hogy nincsen párjuk a Nap alatt 
), fekete, bőrből, illetve sötétített fémlapokból és sodronyból ké-
szült fejvadászvértet viselnek. Oldalukon, combjukhoz erősítve rövi-
debb, hátukon hosszabb penge, vértjükre erősítve tucatnyi dobótőr, 
ezen kívül számos zsebet tartalmazó hámot/mellényt hordanak, min-
denféle hasznos holmival. Arcukat bőrmaszk takarja. Azért, hogy 
meg tudják különböztetni őket az ellenfél fejvadászaitól, a felkarju-
kon vörös színű szalagot viselnek majd. 
 

Erigowi embervadászok (7 fő): Ké: 45 Té: 80 Vé: 145 Sebzés: 1k10+1 
Ép: 10 Fp: 48 SFÉ: 3 (fejvadász vért), 2 fő esetén CÉ: 45 (visszacsapó 
íj) sebzés:1k10 Támadások száma: 1 (íjjal 2) 
Egy hosszabb és rövidebb pengével harcolnak. AME: 34 MME: 35  
Pszi Mf, Belharc Mf, Földharc Af, Vakharc Af, Ökölharc Mf 

Arel pap (1 fő): Ké: 45 Té: 80 Vé: 135 Sebzés: 1k10+1 Ép: 10 Fp: 45 
SFÉ: 3 (fejvadász vért) CÉ: 55 (visszacsapó íj) sebzés:1k10 Támadások 
száma: 1 (íjjal 2)Egy hosszúkarddal harcol. AME: 44 MME: 45 Mana-
pont: 45 Pszi Mf, Belharc Mf, Földharc Af, Vakharc Af, Ökölharc Mf 

A rajtaütés során alkalmazott varázslatai:  
A rajtaütés elején Szent fényt (ETK 155. o) varázsol a kardjára, amely 
egyre baljóslatúbb vörös színt ölt, ahogy egyre beljebb hatolnak majd 
az egykori vágóhídra (3 Mp/15 kör). 
Szükség esetén Mágia Szétoszlatását (ETK 155. o) (7Mp), Csendet va-
rázsol (ETK 157. o) (8Mp/5 kör), illetve harci varázslatként Csapást 
(ETK 157. o) (8Mp 2K6+1Sp). 
Vagy amit a KM adott helyzetben jónak lát.  

 
A tervezés és eligazítás helyszíne egy üres raktár lesz a Lápon, közel 
a Bástyasorhoz, az Arvan partján. A karaktereken kívül a tervezésnél 
a Kyel papon kívül a hercegi udvar (egy felcicomázott, parfümtől illa-
tozó, affektáló, tudálékos nemes) és a Városőrség (a városőrök 
egyenruháját viselő marcona városőr tiszt) egy-egy képviselője, il-
letve a vadászcsapat tagjai lesznek jelen. 
 
A rajtaütésben csak a karakterek és az embervadászok vesznek részt, 
illetve az épület környéki utcákat majd a Városőrség mintegy kéttu-
catnyi fegyverese fogja biztosítani. Szükség esetre a folyóra is tudnak 
küldeni egy fegyveresekkel teli uszályt.  
 
 

Ha a Suttogók a szövetségeseik 
Ebben az esetben az Álomkufáron keresztül tudják felvenni a kapcso-
latot a Suttogókkal. 
 
A tervezés és az eligazítás helyszíne egy méretes, boltíves, mágikus 
parázsgömbökkel bevilágított pince lesz a Lápon, a Sifanne Aréna kö-
zelében. Innen majd a csatornarendszer földalatti járatain fogják 
megközelíteni az ellenfél rejtekhelyét, alig utcányira az egykori vágó-
hídtól fognak feljönni a felszínre.  

Felkészülés a rajtaütésre 
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A karaktereken kívül az eligazításon a Hang, néhány testőre, valamint 
a Toronból érkezett szövetségesek vezetői fognak részt venni; egy 
gyönyörű, kyr vérű nő a Síró Hölgy Lányai képviseletében, valamint 
egy harchoz öltözött, tipikus toroni férfi – világos bőr, hamuszín haj 
és kék szem - a Kobrák képviseletében. Elég agresszívnek, erőszakos-
nak tűnik, de uralkodik magán. A férfi a rajtaütésben is részt fog 
venni. 
 
A toroniak érkezése 
Amikor a karakterek megérkeznek az eligazítás helyszínére, csak a 
Hangot és a testőreit találják ott. A Kobrák néhány perccel később 
érkeznek. Egy térkapu fog nyílni a pincehelyiség egyik falán, azon ke-
resztül fognak megérkezni Toronból a „megoldóemberek”.  
Először egy bőrvértes fegyveres lép ki, nyomában a harchoz öltözött 
toroni férfi – aki majd beszél a Kobrák nevében – egy incognót viselő 
kyr vérű nő társaságában, majd érkeznek a bőrvértes fegyvereseik. A 
sort egy szintén bőrvértes, ám görnyedt tartású férfi(?) zárja, akinek 
az arcán bőrmaszk van, nyakában nyakörv, és vékony láncon két 
Kobra fegyveres vezeti. Ő nem visel fegyvert. 
 

A Kobrák vezetője (1 fő): Ké: 45 Té: 90 Vé: 150 Sebzés: 1k10+1  
Ép: 18 Fp: 82 SFÉ: 3 (fejvadász vért) CÉ: 50 Támadások száma: 2 
 
Egy hosszúkarddal harcol. AME: 59 MME: 60  
Pszi Mf, Belharc Mf, Földharc Mf, Vakharc Af, Ökölharc Mf 
 
A férfi egy hilvar (Bestárium 2. 113. o), a Kobrák mágiával átalakított 
elit orvgyilkosa. Immunis a mérgekre, betegségekre, vérmágiákra.  
Tombolás (naponta egyszer): a dühöngő hilvar ereiben szó szerint 
felforr a démonvér. Szemei baljós, rőt fénnyel izzanak, bőre tűzfor-
róvá válik és gőzölög. Ké:+15 Té: +20 Vé: +10. A hatás 15 percig tart.  
Tűzköpés: Végső esetben felöklendezheti a benne lévő morquor vért, 
amelyet ellenfelére köphet. Ez a levegővel érintkezve tűzcsóvává vá-
lik, amelynek sebzése 3k6. Minden alkalommal, amikor használja, ve-
szít 1 Ép-t. 
Kobra harcosok (9 fő): Ké: 40 Té: 70 Vé: 135 Sebzés: 1k10+1 Ép: 10 
Fp: 48 SFÉ: 2 (bőrvért) CÉ: 35 Támadások száma: 1 

Hosszúkarddal és hajítótőrökkel harcolnak. AME: 25 MME: 25 (stati-
kus, épített) 
Belharc Mf, Földharc Mf, Vakharc Af, Ökölharc Mf 

 

Sicchel (1 fő): Ké: 14 Té: 35 Vé: 85 Ép: 9 Fp: 35 SFÉ: 2 (bőrvért) Intel-
ligencia: állati. AME 34 és MME 34 Minden ellene irányuló pszi-disz-
ciplínára immunis. 
 
A Kobrák által a shuluri katakombák mélyén kitenyésztett félember. 
Kínzásokkal és mágiával előidézett tébolya olyan elmeállapotot okoz, 
olyan mélyre süllyedt a káosz örvényébe, hogy nem csupán az ellene 
irányuló pszi támadások hatástalanok, hanem erős zavarómezőt su-
gároz ki magából, amely meghatározott körzeten belül súlyosan 
megnehezíti mindenféle pszi-diszciplína használatát. 
 
A zavarómezejének erőssége 50E. Az azt jelenti, hogy ha a sicchel kö-
rül, 10 méter sugarú területen belül bárki pszi-diszciplínát akar alkal-
mazni, annak asztrális ellenállást kell dobnia a zavarómező erőssé-
gére. Amennyiben elvéti a dobását, akkor a diszciplína nem működik, 
és a következő körben próbálkozhat csak újra. Ha már működő pszi-
diszciplína hatósugara fedésbe kerül a zavarómezővel, akkor is el kell 
végezni a fenti dobást, sikertelenség esetén a diszciplína összeomlik.  
(Bestárium 2. 198. o) 

 
A sicchel jelenléte segítheti, de akadályozhatja is a karaktereket, hi-
szen utóbbi esetben a pajzsok, membrán stb. sem működik, és a 
harcművészek sem tudnak chi-harcba lépni a zavarómező területén. 
A tervezési fázisban meggyőzhetik a Kobrákat, hogy a Sicchel ne tart-
son velük a rajtaütésben.  
 
A rajtaütésben csak a karakterek és Kobrák emberei vesznek részt, 
illetve az épület környéki utcákat majd a Suttogók mintegy kéttucat-
nyi fegyverese fogja biztosítani.  

  

A sicchel érkezésével min-

den karakternek azonnal 

Asztrális ellenállást kell ten-

nie. Ez egy k10 dobás +50 

(a sicchel zavarómezejé-

nek ereje). 

Ha ez nagyobb, mint a ka-

rakter teljes AME értéke 

(pajzsokkal stb.), akkor 

azonnal összeomlik és le-

bomlik minden pszi diszcip-

línája, a dinamikus és stati-

kus pajzsok is! 

 



 
 
 
Mivel a rajtaütést minden csapat várhatóan máshogyan tervezi, 
ezért inkább csak néhány hangulatfokozó jelentet írok le, amit a tá-
madás alatt a KM meséljen le, dobjon be a csapatnak. 
 
A KM ne feledkezzen meg a hely – korábban ismertetett – mágikus 
védelméről, amely a karakterek mágiahasználóit jelentős mértékben 
korlátozza, illetve az első sikertelen varázslat után más mágikus meg-
oldásokat kell keresniük. Továbbá arról sem, hogy ugyanezek a vé-
delmek az ellenfelet nem korlátozzák. 
 
Ami fontos, hogy a boszorkányok tudni fognak a rajtaütésről (lásd 
korábban: beépített emberek, mágikus kémkedés, állati kémek stb.), 
ezért felkészülnek, bár mivel csak az utolsó pillanatokban kapták a 
hírt, ezért némileg kapkodva. 
 
A boszorkányok egy boszorkánykört fognak létrehozni, addig pedig 
az őrzőik feladata (13 fő fejvadász + 1 boszorkány), hogy a karakte-
reket és a harcostársaikat feltartóztassák.  
 

A boszorkánykör 
A boszorkányok egy boszorkánykört fognak létrehozni. Ebben össze-
sen 7-en vesznek részt; kettő 3. szintű (24 MP/fő), egy 4. szintű (32 
Mp) kettő ötödik szintű (40 MP/fő), kettő 6. szintű (48 MP) és egy 7. 
szintű (56 MP). A 7. szintű boszorkány fog a kör közepén állni, a töb-
biek neki adják át az erejüket. Ez így összesen 312 Mana-pont, amely-
ből lejön fejenként a Transz (3 MP) (ETK 201. o) és a Boszorkánykör 
(3 MP) (ETK 202. o) ára, vagyis összesen 264 Mana-pont áll a Kör 
rendelkezésére a behatolók elleni küzdelemre.   
 
A boszorkánykört amint tudomást szereztek a közelgő támadásról, 
elkezdték varázsolni. Hogy a hír az utolsó pillanatban jutott el hozzá-
juk, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még mindig szükségük 

van egy kis időre a befejezéséhez, amit az őrzőik és egy társnőjük biz-
tosít nekik.  
 
Amint létrejön a boszorkánykör, először egy 45 E-s Viszályt (ETK 209. 
o) fognak varázsolni. Mivel a boszorkánykör miatt az összesített 
szintjük számít, ezért mind a karakterek és a velük tartó fegyveresek, 
de még jónéhányan az utcán lévő biztosító erő tagjai közül (min-
denki, aki 20 méteren belül van) a hatóterületén lesznek, mivel 33 
főre terjed ki a hatása (a saját embereikre természetesen nem). Ez a 
varázslat 94 Mana-pontba kerül, és a hatása 165 percig tart. Mivel a 
varázslat ellen Asztrális ellenállás van, és mivel valószínűleg a karak-
terek a mentális pajzsaikat erősítették meg mostanra, hogy ellenáll-
janak az épületet is rejtő Észlelhetetlenség varázslatnak, ezért felte-
hetően többen is a hatása alá kerülnek majd. 
 
Ezt követően a boszorkánykör tagjai 40 E-s Észlelhetetlenséget (ETK 
216. o) varázsolnak magukra. Ez 125 Mana-pontba kerül, varázslási 
ideje 5 szegmens, a hatóideje1k6 óra. Vagyis, ha valaki később majd 
belép a helyiségbe, ahol vannak, azt üresnek és elhagyatottnak fogja 
látni (lásd az erre vonatkozóan korábban leírt szabályokat). 
 
Ezt követően – a menekülésüket előkésztendő – a kör közepén álló 
boszorkány egy Árnyékajtót (ETK 230. o) rajzol fel a körben, a pad-
lóra. Ennek varázslási ideje 4 kör, és 35 Mana-pontba kerül. 
 
A fentiek következtében, miután a karakterek túlélték a Viszály kö-
vetkeztében fellépő mészárlást, és rátalálnak a parázsgömbbel bevi-
lágított sötét helyiségre, ahol a boszorkányok vannak, akkor az Ész-
lelhetetlenség miatt nem fogják sem látni, sem pedig hallani őket (ki-
véve a korábban már többször leírtak alkalmazása esetén). 
 
A boszorkányok – amikor már hallják a közeledőket - először füstöt 
idéznek – Füstidézés (ETK 208. o), amely 3 szegmens, és 5 Mana-
pontba kerül és beteríti a helyiséget, így ha valakinek meglenne a 
Mentális ellenállása, akkor is gátolja a látását a sűrű füst, továbbá a 
támadóértéke olyan, mintha a Harc vakon szabályai vonatkoznának 
rá.  

A támadás 

A játékos dob k10-el, 

amelyhez hozzá kell adnia 

a 45-öt. Ha a kapott érték 

nagyobb, mint az aktuális 

teljes Asztrális védelme, ak-

kor a Viszály hatása alá ke-

rült. 

 

Harc vakon 

Ké:-20 Té: -60 Vé: -70  

Cé: -150 
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Mindezek után – végső kétségbeesésükben és lidércszekta révén – 
nem is annyira Mana-pont, mint inkább a saját életerejük feláldozá-
sával megidéznek egy lidércet, egy Árnyat (Arich) (Bestárium 2. 77. 
o), és azt az életben maradt támadókra uszítják. Az Árny megidézése 
1 körrel azt követően következik be, hogy a karakterek kinyitották a 
helyiség ajtaját. Az idézésbe a kettő leggyengébb (3. Tsz) boszor-
kány bele is hal, így a boszorkánykör meg is fog törni. 
 
Tehát egy körül van rá, hogy cselekedjenek valamit, amivel az idé-
zést megszakítják – persze, ehhez érzékelniük kell a boszorkányo-
kat -, mondjuk a Kör megtörésével. 
 
Ha bármilyen okból megtörik a Kör, akkor a túlélők azonnal mene-
külni próbálnak az Árnyékkapun keresztül. 
 

Árny (Arich) Ké: 30 Té: 80 Vé: 110 Sebzés: 1k10 Ép: 36 Fp:- SFÉ:- AME: 
immunis MME: immunis 
 
Csak mágikus (vagy papi Áldás varázslattal megáldott) fegyverrel és 
túlütéssel sebezhetőek, a szúrófegyverek maximum 1 pontnyi seb-
zést okoznak csak nekik. Az életerő vonzza őket, ezt sötétben is lát-
ják, lehetőség szerint mindig a legerősebb életerőforrásra támadnak.  
Az árnyakat érzékenyen érinti az erős fény, ezért minden körben, 
amikor az alkonyinál erősebb fény éri őket, 1k6 Ép-t veszítenek. 
 
Megjelenésre nem nagyon lehet őket megkülönböztetni őket egy 
megnyomorodott ember árnyékától. Testük légies anyagokból épül 
fel, ezért a közönséges fegyverek átsiklanak rajtuk.  
Így a nem mágikus vagy áldott pajzsok és fegyverek VÉ-je, illetve 
vértek SFÉ-je nem érvényesül a támadásukkal szemben.  
 
Félhomályban gyakorlatilag láthatatlanok, így ellenfeleik az ennek 
megfelelő levonásokkal küzdhetnek ellenük (-40 Vé és Té). Azonban 
jelen esetben a Füstidézés következében keletkező füst negatív mó-
dosítóival kell számolni. 

 

Úgy támadnak, hogy anyagtalan kezükkel megpróbálnak átnyúlni ál-
dozataik testén, akik – ha az árny célt ér – dermesztő, jeges hideget 
és metsző fájdalmat éreznek. Ha az árny támadása különösen sikeres 
(túlütés), akkor kezével sikerül az áldozat szívét megmarkolnia, aki 
ennek következtében életerőpontot is veszít.  
Támadásaiknak a borzongató kínon kívül egyéb hatása is van: akit el-
találnak, annak minden találatnál eggyel csökken a Gyorsasága (így 
kezdeményező, támadó és védő értéke), ha pedig eléri a nullát, akkor 
az áldozat lebénul.  
Ha valaki legyőz egy árnyat, az semmivé foszlik. 

 
 

Első jelenet - Kígyók és füst  
Ahogy haladnak előre, egyenlőre még nem találkoztak senkivel sem. 
Egy nagyobb terembe, csarnokba érnek, ahonnan a mennyezetről 
kötelek, láncok és kampók lógnak, még mindet régi, rászáradt állati 
vér borítja. A mennyezeten kötélsorok és csigák, ezekkel mozgatták 
a kampókra akasztott tetemeket. Tovább haladásra egyetlen lehető-
ség mutatkozik, a terem túloldalán lévő ajtó.  
 
Amikor beértek a terembe, és haladnak előre, füst tör elő a padlóból 
és falakból, amely egy kör alatt meg is tölti a helyiséget. Aki a füst-
ben áll, azt a Harc vakon módostói sújtják. Aki a füstön kívülről, azt 
keresztezve lő vagy támad a füstbe, annak Cé-je és Té-je -50. Ez egy 
kör alatt elvarázsolt kettő Füstidézés varázslat, amelyek (ha esetleg 
szét akarnák oszlatni) 5-5 Mana-pontba kerültek, és 3 körig marad-
nak meg. 
 
Ha mindez nem lenne elég, a következő körben a megelevenednek 
a mennyezetről lógó kötelek, láncok, és a karakterekre és társaikra 
támadnak Té: 50. Minden karakterre 2 darab jut. Sikeres támadás 
esetén az áldozatra tekerednek, és szorítják, körönként k6 Fp sebet 
okozva. A célpont kezdeményezése elveszik, Té és Vé 50-el csökken. 
Csak rövidkard vagy kisebb fegyver használható, hajítófegyver és cél-
zófegyver nem.  

Hacsak nincs mágikus 

vagy áldott (papi Áldás va-

rázslat) felszerelésük, ak-

kor csak kitérhetnek, 

vagyis az alap védőérték-

kel szállnak csak szembe 

az Árny támadásával. Ter-

mészetesen az akrobatika 

használható, így 5%-ként 

1 pont a Vé-hez hozzá-

adódik. 

 

Ha valaki rendelkezik 

pusztakezes harccal vagy 

harcművészettel, akkor 

annak védőértéke jelen 

esetben kitérésnek minő-

sül, amelyhez még hozzá-

adódik az akrobatika. 

Az a karakter, aki rendel-

kezik boszorkánymágia is-

meretével tudhatja, hogy a 

boszorkánykör megtörésé-

vel a boszorkányok elve-

szítik varázserejüket. A 

már létrehozott varázsla-

tok ugyan tovább működ-

nek, de nem tudnak már 

újra varázsolni. 

 

Harc vakon 

Ké:-20 Té: -60 Vé: -70  

Cé: -150 

 

Egy-két velük tartó NJK 

támadó akár már ebben a 

jelenetben is „elvérezhet”.  

Végeznek velük az életre 

kelt láncok, vagy a rájuk 

rontó támadók. 

 



Szabadulás: Erő próbával (sikeresen alá kell dobnia a karakternek a 
saját Erő tulajdonsága értékének). Vagy a kötelet át kell vágni. Ennek 
Vé-je 50, és legalább 8 pontot kell rajta sebezni vágófegyverrel. 
 
A varázslat a Kígyóvarázs I. (ETK 204. o), időtartama 10 kör (ha eset-
leg szét akarnák oszlatni, a varázslat 3 Mana-pontba került). Ez azt 
jelenti, hogy miután a saját 2 kötelével, láncával elbánt egy karakter, 
körönként további 1 támad rá, amíg le nem telik a varázslat ható-
ideje, vagy ki nem jut a helyiségből. 
 
További bonyodalmat okoz, hogy a harmadik körben (miután a köte-
lek, láncok életre keltek) 5 őrző is rájuk ront a terem végi ajtón ke-
resztül, abban bízva, hogy a behatolók könnyű célpontot jelentenek.  
 

Második jelenet – Árnyak és csapdák 
A következő „helyszínen” olyan helyen halad át a csapat, amely már 
cölöplábakon a folyó felett áll. Itt csak a falon lévő, a deszkák közötti 
réseken szűrődik be napfény (ha nappal támadnak), ha éjszaka, akkor 
csak az általuk hozott eszközökkel vagy mágiával világíthatnak. Azon-
ban az árnyékok sokkal sűrűbbek, sok a sötét sarok, és a helyiség 
padlója sem nagyon látszik a sötét árnyékoktól.  
 
Ez az Árnyak (ETK 203. o) nevű boszorkánymágia hatása, amelynek 
(ha esetleg szét akarnák oszlatni) a létrehozása 7 Mana-pontba ke-
rült, és 3 percig marad fent.  
 
Amellett, hogy az így a falak mellett megsűrűsödött árnyakban újabb 
5 őrző (észlelésükre a célszám: 22) rejtőzik arra várva, hogy lecsap-
jon a behatolókra, még egy további csapda is vár a karakterekre.  
 
Az árnyékba boruló padlón ugyanis kettő is csapóajtó nyílik, amelyek 
most biztonságosak, hiszen a reteszek zárt állapotban vannak. Ennek 
észlelése az árnyékok miatt egy Érzékelés próba -2-vel. A trükk ab-
ban van, hogy amikor többen is rajta állnak, akkor a Retesz (ETK 204. 

o) nevű boszorkányvarázslat mintegy fordítottjával, mágiával távol-
ról elhúzódnak a reteszek, és a padló megnyílik a karakterek és segí-
tőik alatt, a lezuhanók pedig az Arvan gyors sodrású vízébe zuhannak.  
A zuhanás egy -2-es Gyorsaság próbával megelőzhető, ekkor a ka-
rakternek lehetősége van még elrugaszkodni a lefelé csapódó padló-
ról, és biztonsággal talajt fogni. Illetve, ha valakinek ez nem sikerülne, 
még mindig lehetősége van egy -2-es Ügyesség próbával megka-
paszkodni a csapóajtó peremében, majd a következő körben egy 
Erőpróbával felhúznia magát. Mindezt persze megnehezíti, hogy 
közben az addig rejtőzködő fejvadászok további felfordulást keltve 
rájuk támadnak.  
 

Fontos! 
Ha esetleg a karakterek kétfelé váltak a rajtaütéskor, akkor azt is 
megteheti a KM, hogy az egyik jelenetet az egyik, a másik jelenetet a 
másik csapatnak meséli le. Azonban a harmadik jelenethez újra talál-
kozik egymással a kettő csapat, így azt már közösen élik meg. 

 

Harmadik jelenet – Árulások 
Ekkor már közel járnak a boszorkányok rejtekhelyéhez. A boszor-
kánykör ezekben a pillanatokban jön létre. Az a boszorkány, amely 
eddig segítette az őrzőket, most csatlakozik nővéreihez a szobában.  
 
Mostanra már a csapat és az ellenfél is megfogyatkozott, az utolsó 
védvonalat már csak három őrző alkotja, és velük is már csak 3 se-
gítő van (a többiek vagy meghaltak, vagy súlyosan sebesülten ma-
radtak hátra) amikor azonban mindenkire lecsap a boszorkánykör ál-
tal 94 Mana-pontért, 45E erősítéssel létrehozott Viszály (ETK 209. o) 
varázslat.  
 
Minden játékosnak dobnia kell k10-el, és hozzáadnia a Viszály erős-
ségéhez. Ha ez az érték meghaladja a karakter aktuális, teljes asztrá-
lis Mágiaellállását, akkor a Viszály hatása alá kerül. Mivel meglehető-
sen felfokozott a hangulat, ezért ez csapaton belül heves szóváltás-
ként jelentkezik, azonban az addigi szövetségeseik részéről már áru-
lást gyanítanak, és mindenképpen fegyveres összetűzéssé fajul.  

A karakterek dobnak 

k10-el, és hozzáadják a 

teljes Érzékelés tulajdon-

ságukat. Ha a kapott ér-

ték nagyobb, mint 22, ak-

kor észreveszik az árnyé-

kokban lapuló támadó-

kat.  

Aki nem dobta meg, azt a 

támadás meglepetésként 

éri, az ellenfél +30-at ad-

hat az első támadásához. 

 

 

A karakterek azzal, 

hogy a Viszály hatására 

az utcán is harc tört ki a 

rajtaütést biztosítók kö-

zött, csak azt követően 

szembesülnek, hogy a 

rajtaütés után elhagyják 

az épületet, és látják a 

halottakat és sebesülte-

ket. 

 

Néhány velük tartó NJK 

ebben a jelenetben is „el-

vérezhet”. A szerencsé-

sebbje a folyóba zuhan, 

másokkal azonban a rá-

juk rontó fejvadászok ha-

jítótőrei, kardpengéi vé-

geznek. 
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A varázslat hatása – és így a csapattagok között a feszültség is – 165 
percig, vagyis majdnem három órán keresztül tart majd. 
 
Ez azt jelenti, hogy az egyik szövetségesük felkiált, hogy Árulás!, és 
az egyik csapattagra ront. És a karakterek között is lehet olyan, aki 
árulást vél felfedezni valamelyik szövetséges harcos viselkedésében. 
 
A Kobrák túlélői 2 harcos és a hilvar. Az embervadászok túlélői az Arel 
pap és 2 embervadász.  
A hilvar ekkor fog átmenni Tombolásba, ekkor szembesülnek vele a 
karakterek, hogy ő más. Az Arel pap pedig a kardforgatás mellett kö-
rönként egyszer Csapást is varázsol.  
 
A boszorkányok megmaradt 3 őrzőjét nem sújtja ennek a varázslat-
nak a hatása, így ők kihasználva a kavarodást mindig azt támadják, 
aki a legszorongatottabb helyzetbe került.  
 

Őrzők (13 fő): Ké: 45 Té: 80 Vé: 145 Sebzés: 1k10+1 + méreg Ép: 10 
Fp: 48 SFÉ: 3 (fejvadász vért) CÉ: 35 (Toroni pokol -1 Egészség próba. 
Sikertelenség esetén 2k10 Fp vesztés az égető kíntól 1k10 szegmen-
sen belül. Hatása 1k6 óráig marad fent, addig a fájdalom folyamatos, 
ezért addig nem is nyerhetők vissza az így elveszített Fp-k.) Támadá-
sok száma: 1 
Kardokkal harcolnak (lagoss és pugoss, illetve hosszabb és rövidebb 
penge) harcolnak. AME: 34 MME: 35  
Kínzás elviselése Af, Pszi Mf, Kötelékből szabadulás Af, Belharc Mf, 
Földharc Af, Mellébeszélés Mf, Álcázás/álruha Mf, Vakharc Af 

 
A boszorkányok statisztikái nem szerepelnek, hiszen a boszorkánykör 
miatt „könnyű prédának” számíthatnak, miután rájuk találtak, bár 
néhányuk valószínűleg így is sikeresen elmenekül majd. 
 
 
 
 
 

Amit a rejtekhely átkutatásával megtudhatnak 
A boszorkányok rejtekhelyének átkutatásával megtalálhatják a bo-
szorkányok hálóhelyiségeit, amelyek egy folyosóról nyílnak. Ez a fo-
lyósó csak abból a teremből érhető el, ahol a boszorkánykört is lét-
rehozták.  
 
A boszorkányok hálóhelyiségei olyanok, mintha nem is itt, egy régi 
vágóhídon, hanem egy előkelő szalonban vagy nemesi palotában len-
nének. Selyem és bársony mindenfelé, kényelmes bútorok, illatos 
füstölők, a falakon festmények, a falak mellett szobrok. Az itt talált 
holmik alapján egyértelművé válik a boszorkánymágia vagy vallásis-
merettel rendelkező karakterek számára, hogy a boszorkányok egy 
lidércszektához tartoztak, amely Malvaise-t is, a Lidércálmok Úrnő-
jét tiszteli.  
 
A boszorkányok őrzői nem ilyen kényelmes körülmények között él-
tek. Bár a nyomok alapján néhány boszorkány az ágyát is megosz-
totta egy vagy több őrzőjével, a többiek hálózsákban aludtak a kü-
lönböző termekben.   
 
Találhatnak némileg zavarosnak tűnő feljegyzéseket arról is, hogy 
Malvaise nem egyszerűen csak Morgena egyik töredék aspektusa, 
hanem egyenesen a crantaiak által az álmok és káprázat istennője-
ként imádott Sion-Diar (Son Tir) a Fekete Szépség, az Álmok Asszo-
nya, az Időt Járó Asszony, aki meghasonlott, megtört, amikor Mor-
gena magába olvasztotta, és annak sötét töredék aspektusává vált.  
 
Találnak egy, asszisz nyelven, a Kupola béli bizalmasának írt levelet 
is, amelyből kiderül, hogy mindezek az információk magától az Ali-
daxi boszorkánykirálynőtől származnak, aki nem más, mint az Ötö-
dik Fekete Hadúr, illetve, hogy Alidax a tervei szerint újra keblére 
kívánja ölelni a lidércszektákat. A levélen egy mágikus rajzolat is ta-
lálható, amely alapján, ha illetéktelen olvassa, meg kellett volna sem-
misítenie magát (nagy lánggal ellobbant volna, és nem maradt volna 
más, csak pernye és hamu), azonban a rajzolat sérült, kicsit be van 
szakadva a papír), ezért elszivárgott belőle a Mana.  

Malvaise - Más néven a 

Lidércálmok Úrnője. A kyr 

Morgena egyik hetedkori 

töredékaspektusa. Lidérc-

szektáit nem csupán 

Toronban, de mindenütt 

Északon betiltották - még 

Alidaxban is. Hívei a Psz. 

XXIII. században véres 

háborúságba keveredtek 

Abasszisz Noir papjaival, 

akiket ki is szorítottak az 

Antiss abassziszi régióiból. 

Psz. 2272-ben az asszisz 

nagykirály a fogadalmas 
egyházak közé sorolta 

őket Abassziszban.  

Malvaise követői voltak 

azok, akik Orwellával szö-

vetkezve lehetővé tet-ték a 

kígyószív híveinek az An-

tiss használatát. 

 

 

Lidércnővérek – Morgena 

Malvaise aspektusát tisz-

telő boszorkányrend. Li-

dércszektáik laza szövet-

sége főleg Abassziszra és 

az Északi Városállamokra 

terjed ki.  

Különösen otthon vannak 

az Antissjárásban, a kü-

lönböző álommágiák terü-

letén, és a nekromancia is 

jellemző rájuk.  

 

Kupola – Alidax államta-

nácsa, amelyet a minden-

kori királynő által élethosz-

szig kinevezett rangidős 

boszorkányok alkotnak. A 

válogatás alapját szemé-

lyes érdemeik képezik. 

(Forrás: Alidax gyöngyei) 

 

 



Megtalálják azt a helyiséget is, ahol a toroni Síró Hölgy Lányaitól el-
rabolt kábítószert tárolták, és az általuk terjesztett santyssport ke-
verték ki. Itt az összetevők mellett papírokon különböző feljegyzése-
ket is találnak a helyes keverési arányhoz. 
A feljegyzések szerint szer lényege, hogy csak a megfelelő testekre 
hat, azokat azonban olyan állapotba hozza, hogy tökéletes hordozó-
jává váljanak később megidézendő démonoknak. 
 
Az Alidaxi boszorkánykirálynő levele szerint ezeket a démonokat a 
Fekete Hadurak szolgálatában egy új zászlóháborúban az Északi Szö-
vetségre szabadítanának. Ráadásul, nem csak Haonwellben, hanem 
az Vörös Hadurak székvárosaiban és számos nagyvárosában is ha-
sonló előkészületek zajlanak.  
 
Úgy tűnhet, hogy bizonyítani akar, hiszen alig egy hónapja választot-
ták meg Alidax új uralkodójának, Sinil Dialaid alidari halála után. 
Azonban a terv gyorsasága és hatékonysága azt mutatja, hogy már 
korábban készülhetett az uralkodásra.  
 

Ami pedig valójában történt 
Ezt csak abban az esetben tudhatják meg a karakterek, ha élve elfog-
ják vagy valamelyik 6 Tsz-ű vagy a 7. tsz-ű boszorkányt, mivel ezekről 
csak nekik van információjuk. A többiek tényleg Malvaise egy lidérc-
szektájának a hívei voltak, akik közé a Kék Anyák boszorkányai be-
épültek. Úgyhogy ők tényleg a fentieket hiszik. 
 
A fentiektől azonban megtudható, hogy valójában a sinemosi boszor-
kányszervezethez, a Chorr Maras-hoz (Kék Anyák) tartoznak, és a 
Tennegaron található kolostorerődjükben található nagyasszonyuk 
utasításait követik, aki pedig magától a Szólótól kapta az utasítást.  
A Szószólóról többet nem lehet megtudni ezen kívül, mivel kilétére 
vonatkozóan 100E nyelvbéklyó von homályt. 
 
A szer az antysspor, a santis és Son Tir szent növénye, a pszillarbisz 
keverékéből áll. A szer képes arra, hogy azokban, akikben még most, 

évezredekkel később, a más népekkel történő keveredés után is na-
gyobb mennyiségben megtalálható az ősi crantai vér, felébressze 
bennük ezt az örökséget, és a testüket kiürítve alkalmassá tegye 
őket nagyhatalmú, ősi crantai lelkek befogadására, akik ezerévekkel 
ezelőtt az Antisson estek fogságba. És akik – a Szóló jövendölése sze-
rint – nem lesznek hálátlanok a boszorkányoknak a segítségért. Rá-
adásul azért esett a boszorkányok választása egy vágóhídra, mivel a 
„recept” része volt, hogy olyan helyen kell a keveréket összeállítani, 
ahol az asztrális teret vér és fájdalom lepi. 
 
A szer leírása alapján – az alany ellenállásától és szellemi erejétől füg-
gően – nagyjából kettő hét alatt teszi alkalmassá a testet arra, hogy 
azt egy ősi crantai lélek birtokba vehesse, az addigi lélek pedig az 
Álomsíkon esik csapdába.  
 
Bár a szert bárki használhatja, azok számára, akiknek az ereiben nem, 
vagy csak kis mennyiségben található crantai vér, csupán egyszerű 
kábítószer. A kisebbség számára azonban áldás, hiszen testükkel 
szent ügyet szolgálva segítik visszatérni a világba (Son Tir) egykori va-
rázstudóit, elősegítve ezzel is az istennő újbóli megerősödését, akit 
ők (a Kék Anyák) Morgena aspektusaként, Berkano (a Rejtező, a Sö-
tét Anya) formájában tisztelnek.  
 
Nem utolsósorban pedig, a Kék Anyák is jelentős hatalomra tenné-
nek szert ilyen támogatókkal. Az egészet pedig azért próbálták Alidax 
cselfogásaként beállítani, mivel az utóbbi időkben megromlott a kap-
csolatuk a városállammal, és így próbálják gyengíteni az alig egy hó-
napja uralkodó új boszorkánykirálynő, Liliath pozícióját, mivel a 
lidércszekták ténykedését a többi „elismert” boszorkányrend is fenn-
tartásokkal figyeli.  
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Chorr Maras (évár) – Kék 

Anyák. Sinemossai boszor-

kányszervezet, amely bi-

zonyos crantai hagyomá-

nyok örökösének vallja 

magát. Ismerőik szerint a 

nekromancia és az an-

tissjárás tudományaiban 

tettek szert jelentősebb is-

meretekre. Más boszor-

kányszektáktól eltérően 

nincs sem kiterjedt hálóza-

tuk, sem különösebb politi-

kai befolyásuk. Csendben, 

rangrejtve tevékenyked-

nek. Központjuk a toroni 

Ladyrban és a sinemosi 

Tennengar erődszigetén 

található. Az utóbbi idők-

ben mind Alidax, mind a 

Livinai Gyülekezet ellen-

szenvét sikerült kivívniuk. 

(Forrás: Toroni krónikák) 

 

 

Tennegar (évár) – A Si-

nemosi Liga egyik legjelen-

tősebb tagállama, sziget-

városként számos hajózási 

útvonal találkozóhelye. 

Roppant bástyarendszer 

veszi körül, melyet évszá-

zadok óta senkinek sem 

sikerült bevennie. Kikötői-

ben mindenkit szívesen 

látnak, kocsmáiban eze-

rajkú nép nyüzsög, ételből, 

italból, asszonyból és szó-

rakozásból nincs hiány. Itt 

található a Kék Anyák 

crantai és kyr romokon 

épült kolostorerdője is. 

Függetlenségét mindennél 

többre becsüli, a zászlóhá-

borúktól távol tartja ma-

gát. 

 

 

Az alidaxi boszorkányki-

rálynő levele természete-

sen egy kiváló hamisít-

vány, és a védőrúna sem 

véletlenül sérült meg 

rajta, hiszen az volt a 

terv, hogy aki megtalálja, 

ez el is tudja olvasni. Egy-

részről a Kék Anyák szá-

mítottak rá, hogy egyszer 

majd megtalálják a rej-

tekhelyüket, másrészről 

a levél segített a lidérc-

szekta meggyőzésében, 

befolyásolásában is. 
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Ha a karakterek nem a Városőrségnek dolgoztak, akkor a bizonyíté-
kok összegyűjtése után jobb, ha gyorsan távoznak, mivel később, alig 
egy órával a támadás megkezdése után a Városőrség  fegyveresei 
lepik el a Lápot, megerősítve a Hercegi Őrség embereivel és az Ink-
vizítorok Szövetségével.  
 
Az inkvizítorok ugyanis szemmel tartották a városban a Manahálót, 
amely jelentős, a normálistól eltérő, azt meghaladó aktivitást mu-
tatott, ráadásul a boszorkányok által a lidérc megidézéséhez hasz-
nált, életerőt igénylő sötét nekromanta mágia jelentősen el is torzí-
totta annak szövetét. Nem beszélve az Epilógusban, városszerte tu-
catnyi helyen fellépő zavartól a Manahálóban.  
 
Nincs hát hátra más, mint visszatérni a megbízóhoz, beszámolni neki 
a fejleményekről és felvenni a fizetséget. Illetve, ha a karakterek ké-
sőbbre halasztották volna, akkor még elrendezni Hersa dolgát az eri-
gowi nemesifjakkal (ez utóbbi esemény leírását lásd korábban).  
 

A megbízó halála 
A raveeni kereskedő lakásához visszatérve észlelik, hogy a bejárati 
ajtó nincsen teljesen becsukva. Fennhangon szólítják a férfit, senki 
sem reagál. Néma csend, baljóslatú csend. Erőszakos behatolásnak 
azonban semmi nyoma. 
 
Odabent az öreg ereni kereskedő testét a szoba falánál rongycsomó-
ként elterülve találják meg. Mintha valami hatalmas erő a szobán át-
hajítva vágta volna oda, és látszólag a nyakát szegve halt meg. Arcán 
még mindig ott ül a döbbenet arckifejezése. Egyéb, küzdelemre utaló 
nyom nincs a helyiségben.  
 
Ha közelebbről megvizsgálják, akkor látható, hogy a bőre ki van szá-
radva, mintha kiszívták volna belőle az életet. Aki járatos a varázslói 
mágiában, az a jelek alapján arra következtethet, hogy Kisajtolást 

hajtottak végre rajta. Eshar Dersion testét a láthatatlan erő mintha a 
lány szobájának irányából hajtotta volna el ez az ismeretlen erő. 
 
A lány szobája üres, a nyomok alapján, ha összerakják képet, akkor 
úgy tűnik, mintha felkelt volna az ágyából, majd felöltözött és el-
hagyta a lakást.  
 
A szobában a mágiahasználók által még mindig érezhető a Manaháló 
háborgása, „bűze”, mintha azt valami ősi, sokáig szunnyadó mágia 
facsarta, „rontotta” volna meg. 
 
Ha figyelnek a pletykákra, vagy a korábbi kéretlen szövetségeseiket 
felkeresik, akkor tőlük megtudhatják, hogy a többi, a santyssportól 
Hersához hasonlóan kómába került személy teste is eltűnt, továbbá, 
hogy a Haonwell „feletti” Antissról eltűntek a korábban ott látott ré-
misztő teremtmények. 
 
Vége (?) 
 
 
 
 
 
Ha a karakterek játszották a XII. Kardok Ünnepe kalandját, a Sötét 
eskük, hazug álmokat, akkor ismerős lehet nekik a Holdasszony neve, 
akit abban a történetben kísérelt meg régi szerelme, az álomkris-
tályba zárt, és évezredek óta birtokba vett testekben élő crantai má-
gus-pap, Ashúr Béerád visszahozni az élők közé. Ha játszották azt a 
kalandot, akkor ismert lehet számukra, hogy a Holdasszonyt eredeti-
leg Thusa Amra-Héanak hívták, és Sion Diar (Son Tir) istennőnek volt 
a boszorkány-papnője. 
 
Abban a történetben sikertelen volt a rituálé – mivel a karakterek 
megakadályozták –, így a Holdasszony lelke továbbra is az Antiss fog-
lya maradt, ezért kénytelen volt más módot keresni arra, hogy testet 
öltsön néhány korábbi, szintén az Álomsíkon rekedt nagyhatalmú 

Epilógus 

A történet háttere 

Ha a karakterek a Sutto-

góknak dolgoztak, és eset-

leg voltak annyira elvete-

mültek, hogy a tárgyalá-

sok során felfedték a 

Hang személyazonossá-

gát (megszüntették az ar-

cát elrejtő illúziómágiát), 

akkor most jött el a pilla-

nat arra, hogy ennek meg-

fizessék az árát.  

 

Amit kellett, azt megcsele-

kedték, még fél tucat holt-

est már nem kelt majd fel-

tűnést, úgyhogy a Sutto-

gók tucatnyi verőembere 

támad rájuk, hogy végez-

zen velük. Ha esetleg alul-

maradnának, akkor in-

nentől a karakterek élete 

Haonwellben egy vesztő-

futás, megpihenni sem 

lesz idejük, folyamatosan 

a nyomukban fognak lo-

holni. Orvlövészek, orvtá-

madók stb.  

A hazai pálya előnye pedig 

a másik fél oldalán van. 



mágus társával együtt, akik egykoron Sion Diar követői voltak, és 
Cranta végnapjaiban lelkük a Smaragdsíkon esett fogságba. 
 
Segítséget keresett hát, és ezúttal lelke messzebb vándorolt az egy-
kori Felhőtartományoktól az Álomsíkon, így bukkant rá az egykori 
Tajtéktrónus Birodalom területén található Tennegar szigetére, ott 
pedig a Kék Anyák crantai romokra épült kolostorerődjére, amelynek 
mélyén, egy tengeri barlangban az Álomdinasztia utolsó istenkirályá-
nak álomkristálya rejtőzött a víz alatt. A Kék Anyák tisztelték a férfit, 
aki testeket megszállva megtanította őket az Anthyssjárás és a nek-
romancia művészetére. Csak Szólónak nevezték, a kiválasztott keve-
sek az ősi cranta nyelén (anagmar) beszélhettek vele, és tanácsaival 
évezredeken keresztül segítette a Kék Anyákat, akik olykor még gyer-
meket is szültek neki.  
 
Mivel egykoron mindketten Sion-Diart (Son Tor) szolgálták, segítsé-
gül fordult hozzá, a Szóló pedig – hogy őrületében, vagy jövőbeni 
hasznot látott-e benne – segítő jobbot nyújtott neki. 
Lehetőséget kínált a boszorkányoknak, hogy Son Tir egykori mágia-
tudóit visszahozzák a világba, ezzel megerősítve a Kék Anyákat, és 
akár még velük az utóbbi időkben ellenséges Alidax trónját is meg-
szerezve vagy csak a háttérbe húzódva manipulálva „uralkodjanak” 
Észak-Ynev valamennyi boszorkányrendje felett.  
 
Mivel társaihoz hasonlóan évezredek alatt az Álomsík leghatalma-
sabbjai közé emelkedett, nem volt nehezükre Ynev szerte rábukkanni 
a szükséges információ morzsákra és ismeretekre ahhoz, a megfelelő 
személyek álmaiban, hogy miként vihetik ezt végre. 
 
Az északon elterjedt santysspor és a délen használt santis helyes ke-
veréke megfelelő tudatállapotba juttatja a testet, a pszillarbisz pedig 
felébreszti benne az ősi crantai vért, ezáltal előkésztve annak testét 
és lelkét a megszállásra. A santis hatására a lélek kitaszítódik az An-
tissra, ahol a testtel való kapcsolata hetek alatt meggyengül, ráadá-
sul erre még rá is segítenek az Álomsíkon jelentős hatalommal ren-
delkező ősi crantai lelkek. 
 

Haonwell városára azért esett Thusa Amra-Héa választása, mivel egy-
kori otthona, a Felhőtartományok területén található, elég nagy vá-
ros ahhoz, hogy a nagy számok törvénye alapján elegendő olyan sze-
mély éljen itt, akikben megfelelően erős a crantai örökség, és emel-
lett ennek a néhány tucat embernek az állapota ne keltsen feltűnést. 
Ráadásul nem köti össze térkapu az Északi Hármak többi országával, 
és – ami a legfontosabb – Dorannal sem.  
 
Már csak a terjesztés módját kellett kitalálni, hiszen nem tudták, ki-
ben elég erős az ősi vér, kik azok, akik alkalmasak lesznek hordozó-
nak. Ezért arra jutottak, legegyszerűbb, ha átveszik – az árujával 
együtt – az addigi beszállítótól a kábítószer kereskedelmet az egész 
városban, és a véletlenre bízzák a dolgot.  
 
Birtokba vettek egy használaton kívüli vágóhidat, amely megfelelt a 
„recept” előírásának azon részének, hogy olyan helyen kell a keveré-
ket összeállítani, ahol az asztrális teret vér és fájdalom lepi. 
 
A Kék Anyák a Holdasszonytól tanult mágikus rajzolatok segítségével 
elrejtették a vágóhidat a kéretlen tekintetek elől, majd működésbe 
lépett a terv megvalósítása. Először világi és mágikus módszerekkel, 
valamint az Álomsík használatával felderítették a városban zajló 
áfium- és bódítószer kereskedelem menetét. Ezt követően rajtaütöt-
tek az Ezüst Liliom Lányainak bordélyházán, mindenkivel végeztek, 
aki ott volt, és annak leplezésére, hogy magukkal vitték azok teljes 
kábítószer készletét az épület pincéjében lévő rejtekhelyről, porig 
égették, rombolták az épületet. Ezzel együtt, ezzel a tettükkel meg-
felelő erőt mutattak fel a helyi alvilág felé, hogy nem érdemes pac-
kázni velük. 
 
Ezzel szinte egyidőben pedig, az Amra-Héa hívására az Antisson ösz-
szegyűlő crantai lelkek segítségével minden álomjárót kiszorítottak 
Haonwell Álomsíkjáról. 
 
A többi pedig már az ismert történet. 
 

Az Éberek Rendje (cra) - 

Crantai mágiatudók rend-

je, akik Sion Diar követői 

voltak. Cranta végnapjai-

ban legtöbbjük istennőjé-

vel együtt veszett el (vagy 

esett lelke fogságban az 

Álomsíkon), egy másik cso-

portjuk Morgena, és így a 

kyrek oldalára állt, egy el-

enyésző kisebbségük pe-

dig végső elkeseredésük-

ben a külső sötétség urai-

hoz fordult. 
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Istenkirály (cra) - a mai Si-

nemos és a Quiron-tenger 

déli partvidékén elterülő 

egykori crantai Tajtéktró-

nus Birodalmat irányító 

uralkodó-mágusok tisztsé-

gének megnevezése. 

 

 Álomdinasztia (cra) – Ang-

hmar eredetű crantai ural-

kodói dinasztia, amely a 

három világ korában a Taj-

téktrónus Birodalomban 

volt hatalmon. 

 

 



 
56  Bosszúvágy 

A lidércrend őrzőiről 
Testőreiket – vagy ahogyan ők nevezik, őrzőiket – Észak-Ynev elit fej-
vadászai és fegyverforgatói közül „toborozták”. „Hűségükről” bo-
szorkánykört formázva, így megfelelő mágikus hatalommal beléjük 
égetett parancsokkal gondoskodtak, bár voltak közöttük olyanok is, 
akik eredetileg önként álltak a szolgálatukba. A nagyobb hatalmú bo-
szorkányok több őrzővel is rendelkeztek, volt, aki az ágyát is megosz-
totta velük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Egy kis történelmi segítség a kalandmester részére a közelmúlt főbb 
eseményeiről. Hogy a karakterek miről és milyen részletességgel tud-
nak, az a kalandmestertől és vonatkozó képzettség próbáktól (törté-
nelem, legendaismeret, helyismeret) függenek. 
 

Psz. 3616 
76 éve 

 A XIII. zászlóháború, amelynek egy évig sem 
tartó dúlása igen nagy megpróbáltatások elé 
állítja a Szövetség országait, amelyek Toron 
koncentrált mágikus és katonai csapásai követ-
keztében kis híján teljes káoszba süllyednek. 
Tiadlan, Erigow, Ilanor és Eren túlnyomó részét 
elfoglalják a toroni légiók. Végül csak az anuriai 
sárkánylovasok segítségével sikerül győzedel-
meskedni a császárság felett. Tiadlan déli tar-
tományai elnéptelenednek a „keservek esz-
tendeiben”. 
 

Psz. 3672 
20 éve 

 Az északi pyarronita egyházak a soraikban 
erőre kapó militáns eszmék hatására nyomást 
gyakorolnak a vörös hadurakra, akik irtóhadjá-
ratot hirdetnek Tharr hívei ellen – kevés híján 
újabb zászlóháborút robbantva ki. 
A Quiron Pentádban található daerimi Szen-
télykaput (amely egy Tharr szentélyből nyílt) 
lerombolják; így megszűnik a térkapu össze-
köttetés a Quiron-Pentád és az északi herceg-
ségek (Haonwell) között, amelyen eddig jelen-
tős kereskedelmi forgalom zajlott. 
 

Psz. 3674-80 
18 évtől –  
12 évvel ezelőt-
tig 

 A Dúlás évtizedei a délvidéken, amely háború 
Krán, az általa feltüzelt nomádok és orkok, va-
lamint és Pyarron és a szövetséges országok 
között zajlott. Ó-pyarron szent városa Psz. 
3676-ban pusztul el a Kráni Tizenhármak csa-
pása által. 

Az időnek folyása* 



Psz. 3680-89 
12 évtől –  
3 évvel ezelőttig 

 A Pyarroni Államszövetség megtorló háborúja 
a Dúlásban résztvevő nomádok és orkok ellen, 
amely a korábban a Dúlás során elveszített te-
rületek visszaszerzésére irányul. A háború so-
rán Psz. 3685-ben foglalják vissza Sempyert. A 
háború békekötéssel zárul. 
 

Psz. 3682-86 
10 évtől – 
6 évvel ezelőttig 

 A VIII. Corma-dinai háború a délvidéken, ame-
lyet Shadon indít Gorvik ellen a Gályák-tengere 
és a Keleti-óceán találkozásánál lévő szigetcso-
portért. Shadon győzelmével zárul.  
 

Psz. 3685 
7 éve 

 Eligor herceg – megelőzve a főnemesség láza-
dását – új alkotmányt vezet be, amely révén ki-
szorítja a magas arisztokráciát a hatalomból. 
Nagyobb hatalmat ad a rendi gyűlés kezébe és 
létrehozza a Várak Tanácsát a középbirtokos 
nemesség megnyerése céljából. Ezt egy, min-
den harmadik évben megtartandó nemesi gyű-
lésen (og derac) jelentette be. Az utolsó ne-
mesi gyűlés ez év nyarán volt Eren mellett. 
 

Psz. 3690  
2,5 éve 
 
 

 Északfölde legősibb és legnagyobb, még a 
crantaiak által épített térkapujának, az Elve-
szettek kapujának lerombolása. A kapu a 
Pentádban, Aschaonban, a Kapuvárosba állt és 
kötötte össze az Erone nevű dúsgazdag keres-
kedőhercegséggel a Gályák-tengerének part-
ján. A térkapu arról volt hírhedt, hogy körülbe-
lül minden századik átkelő elveszett benne, és 
olykor különös lények léptek ki belőle. A kapu 
eronei oldalát akkor rombolták le ismeretle-
nek, amikor az ott uralkodó kalózherceget is 
megölték. 
 
 

 

 
Psz. 3690 
2,5 éve 

 A Sötét Együttállás, amely után megszaporod-
tak a túlvilági befolyással kísért események és 
démonikus beavatkozások szerte Yneven. Or-
wella visszatérési próbálkozásáról és Amhe-Ra-
mun manifesztációjáról csak a kiválasztott ke-
vesek tudnak, de az elmúlt évben a földrészt el-
árasztó démonikus lények és kísértetek sok 
munkát adtak a világot járó kalandozóknak. 
 

Psz. 3690 
2 éve 

 A IV. Vörös Hadurat, Eligort, Eren hercegét lo-
bogójával együtt egy idegen létsíkon foglyul ej-
tik. Az északi szövetség országai a Fekete Had-
urak mesterkedését sejtik mögötte (és úgy 
tartják, hogy ebben jelentős szerepet játszott 
Tharr élő kegyeltje, egy kyr boszorkánymester 
Hamryss-On Khylar). Eligor távollétében legkö-
zelebbi rokona, Siccaleon gróf régensként kor-
mányozza a hercegséget. 
 

Psz. 3690 
2 éve 

 A Psz. 3676-ban (14 éve) alapított, és a Pyar-
roni Egyház által szakadárnak kikiáltott Darto-
nita lovagrend elfoglalja az Qurion-tenger déli 
partvidékén, az északi városállamokban talál-
ható Rowon városát.  
 

Psz. 3690 
1 éve – 
napjainkig 

 Egyre fokozódó határvillongások kezdődnek a 
Dwyll Unió és Toron között, nem csak a Piderák 
mentén, de Calmon dul (a Keserűparlag síkság) 
szikes, lakatlan vidékein is. A Dwyll Unió hatá-
rán már évtizedek óta gőzerővel zajlik egy 
erődrendszer (Naptornyok) kiépítése, amely 
hamarosan be is fejeződik. 
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Psz. 3691 
Beavatottak 
hava 
Majdnem egy 
éve  

 

 Közel 15 évvel azután, hogy a Kráni Tizenhár-
mak elpusztították Pyarron városát és a Gömb-
szentélyt, Új-Pyarron egén az istenek ajándé-
kaként megjelenik egy új Gömbszentély.  

Psz. 3691 
Hullámok hava 
Majdnem egy 
éve  

 

 
 

III. Zorkast, a Hatodik Fekete Lobogó válasz-
tottja, hathatós toroni segítséggel elfoglalja a 
dartonitáktól Rowon városát, és jelentős terü-
leteket hajt az uralma alá.  

Psz. 3691  
Áradás hava 
Majdnem egy 
éve 

 A II. Vörös Hadúri lobogó őrzőjét, a Tiadlan ki-
rályát ismeretlenek kelepcébe csalták és meg-
gyilkolták, állítólag a hadúri lobogót is elragad-
ták. Súlyos belviszály bontakozik ki – többen is 
kikiáltják magukat királynak, és hogy bonyo-
lódjon a helyzet, az a hír járja, hogy a dorcha és 
a duin is egymásnak feszült. 
 

Psz. 3691 
Tengercsend 
hava 
Majdnem egy 
éve 

 Az I. Vörös Hadurat, Erigow nagyhercegét, az 
élemedett korú III. Dagatere Seridiart és va-
dászkíséretét ismeretlenek (állítólag toroni bé-
rencek) kelepcébe csalták és megölték vidéki 
vadászkastélya, a Setétbozót mellett található 
erdőben. A harcban több magas rangú erigowi 
nemes is életét veszítette. A támadók elragad-
ták a Vörös Lobogót, és állítólag magukkal vit-
ték a herceg fejét is.  
 

Psz. 3691  
Tengercsend 
hava 
Majdnem egy 
éve 

 Aggasztó hírek érkeznek Tarinból, ahol a Traid-
lan-hegység Halálhozók néven ismert ork tör-
zse szokatlan szervezettséggel csapott le tarini 
erősségekre (Sagtakarr, Konkh) és soraikban 
feltűnnek a rettegett wyvern-lovasok is.  Amíg 
az ork csapatok lekötik a tarini erők egy részét, 
addig egy ediomadi aquirokból álló elit különít-
mény elragadja a Harmadik Vörös Lobogót, Ka-
bur Lah erődjéből.  

 
Psz. 3691 
A Zivatar hava 
majdnem egy 
éve 

 Tiadlanban súlyos belviszály bontakozik ki, töb-
ben is kikiáltják magukat királynak.  
 

 
 

Psz. 3692 
A Tűz és Fény 
hónapjai  
5 hónapja 

 

 Traidlan-hegység Halálhozók néven ismert 
ork törzse Tarin után, a hideg évszak véget 
értével, most Gianag ellen indít támadáso-
kat. 

Psz. 3692 
Az Áldozat hava 
2 hónapja 

 

 Az abassziszi hercegkapitány, Calyd Karne-
lian falanxai megütköztek a Toroni Császár-
ság Keleti Hadtestével Alidar, a Csodák Vá-
rosának falai alatt.  Az ütközetben odavész 
toroniakat irányító Amnet am Keilor. Az 
abasszisziak ezt követően északnak, a Dwyll 
Unió felé menetelnek. 
 
Alidarban életét veszíti Alidax Boszorkányúr-
nője, Sinil Dialaid, az Ötödik Fekete Lobogó 
hordozója. A Lobogó új választottja Liliath, 
aki a Kristálykirálynő néven lép városállam 
trónjára.  
 
Kinyilvánítja hatalmát a 9. Vörös Hadúr, a Ka-
landozók Hadura. 
 

Psz. 3692 
Az Áldozat hava 
2 hónapja - napja-
inkig 

 

 A Manifesztációs Háború kezdete. 
Amund csapatok törnek elő Taba el Ibarában 
a mélysivatagból al Abadana északkeleti ha-
tárai mentén. Amhe-Ramun általános táma-
dást indít az Ibara emberi települései ellen. 
 

Psz. 3692 
Az Engesztelés 
1 hónapja 

 A Sinemosi Liga megegyezik Toronnal, hogy 
átszállítja a keleti barbár hordát a Quiron-
tenger északi partjára, azonban megszegi a 



 szerződést, és ezzel magára vonja Toron ha-
ragját. A keleti barbárok nyugat felé haladva 
elkezdik feldúlni a Quiron-tenger déli partvi-
dékét. 
 
 

Psz. 3692 
A Lángok hava 
néhány napja 

 

 Hivatalosan is kitör a XIV. zászlóháború.  
Kard Testvériség nagymestere (Arnil dhu Ag-
ron, a 4. Fekete Hadúr) által vezetett ork se-
reg betör Tiadlanba, és a Howa-medencén 
keresztül a Kenzal-havasok hágói felé mene-
tel, hogy azokon átkelve bevegye Davalont.  
Toron öt tartományából egyesített légiók lé-
pik át a Vinverio-hegység menti határsza-
kaszt és rohanják le Tiadlan városait (elesik  
pl.: Welgorde, Tilligel, Sabaor). A dorcha 
(Shirin wri Kriles, 2. Vörös Hadúr) az Elya-
hegységbe vonul vissza, hogy egyesítse had-
erejét.  
 
Eren nyugati határszélén megszaporodnak a 
nomád betörések.  
 

   
A jelen: a 3692. esztendő nyara, a Tűz és Fény hónapjainak har-
madik, a Lángok Hava 

 
* Forrás: Toron, Északi Szövetség, kalandozok.hu. Istenítélet 
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