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4 Ősi árnyak visszhangjai 

 
Másfél évvel vagyunk a Sötét Együttállás után, amely évben 
megszaporodtak a túlvilági befolyással kísért események és 
démonikus beavatkozások szerte Yneven. Orwella visszatérési 
próbálkozásáról és Amhe-Ramun manifesztációjáról csak a 
kiválasztott kevesek tudnak, de az elmúlt évben Ynevet elárasztó 
démonikus lények és kísértetek, az árnyakból előbukkant gonosz 
szekták sok munkát adtak a földrészt járó kalandozóknak. 
 
A világ lassan megnyugszik, bár Észak-Yneven egyre inkább érezni a 
levegőben a feszültséget, amelyet csak fokoz Tiadlan királyának két 
héttel ezelőtti meggyilkolása, az ennek következtében az országban 
kialakult politikai helyzet, és az, hogy még mindig semmit sem tudni 
az egy évvel ezelőtt eltűnt Kék Hercegről és a hadúri lobogójáról.  
Erigow hercegének másfél héttel ezelőtti meggyilkolása pedig csak 
tovább fokozza a feszültséget. 
 
Sokan már egy újabb zászlóháború kitörésének lehetőségéről 
beszélnek, bár azokat a tanultabb, történelemben jártasabb elmék 
csak egy kézlegyintéssel intézik el. Hiszen elég végignézni az elmúlt 
évezredek zászlóháborúin, és azonnal látható, hogy a mintegy 2500 
évvel ezelőtt lezajlott II. és III. zászlóháború kivételével, amelyek 
között csak egy emberöltőnyi (50 év) telt el, a zászlóháborúk 
évszázados kihagyásokkal, de legalább száz év elteltével követték 
egymást.  Még a közel száz éven át tartó, és a Quiron-tenger feletti 
uralomért tartó IX. zászlóháború után is több mint száz év telt el a 
következőig. A XIII. zászlóháború pedig csupán 75 évvel ezelőtt 
zajlott. Nem, nem lesz itt zászlóháború. Lehet, hogy a Két Hold 
országai és Toron időnként marakodnak és torzsalkodnak, ahogy azt 
mindig is tették, de hogy egy újabb zászlóháború? Kizárt. Hiszen a 
dwoonok most fejezték be az erődrendszerük kiépítését a Piderák 
vonulatain. Ennek tükrében pedig, még a Háromfejű birodalma sem 
annyira eszement, hogy a Napisten országának határán véreztesse 
ki a légióit.  
 
Úgyhogy, lehet, hogy lesznek határvillongások, de ez is csak egy 
olyan erőfitogtatás lesz, mint a 19 évvel ezelőtti, amikor számos 

Tharr szentélyt pusztítottak el Ynev szerte a vörös hadurak és az 
általuk feltüzelt kalandorok és kalandozók. Akkor is harcoltak, és 
mindenki láthatja, hogy abból sem lett háború.  
 
Ebben a légkörben találkozunk a hőseinkkel, akik Erigowban 
tartózkodnak éppen, a városban, amely meggyilkolt uralkodójának 
temetésére készül. A hangulat komor, minden vigadalmat, zenét, 
szórakozást betiltottak az amúgy élénk életéről ismert városban. Az 
épületeket mindenfelé fekete lobogók és kelmék fedik, az egész 
város gyászol. Az utcákon az emberek komor arccal sietnek dolguk 
után, és ha össze is verődnek valahol, akkor is a gyilkosság a téma, 
és hogy vajon tényleg Toron keze van-e benne? Hogy igen, azt 
megerősíteni látszik, hogy szinte hajtóvadászatot indítottak 
toroniak után, az idegeneket megállítják és ellenőrzik az utcákon a 
városi őrök, és városból távozni kívánókat alapos ellenőrzésnek 
vetik alá, amelyben Doranból hozatott mentalisták is 
közreműködnek. 
 
Mindenki arra vár, hogy mi lesz a meggyilkolt uralkodó, III. Dagatere 
Seridiar lányának és örökösének, Erigow következő uralkodójának 
(akinek beiktatására a temetést követően kerül majd sor) Chrysanta 
hercegnőnek a következő lépése.  Egyre csak érkeznek a városba a 
szövetséges államok uralkodói, akik valamennyien részt vesznek 
majd a temetésen és az azt követő napon rendezendő beiktatáson, 
majd pedig tanácsot ülnek, ahol megvitatják, milyen közös 
válaszlépéseket tegyenek. 
 
Addig azonban minden a gyászról szól, és a gyakran eleredő eső 
dacára pirkadattól alkonyatig mérföld hosszú, vörösbe (a vér és a 
bosszú színe) és feketébe (a gyász színe) öltözött tömeg kígyózik az 
ország védistene, Krad hatalmas katedrálisának márványlépcsőihez 
vezető utcákon, amelyben a díszes páncélzatba öltöztetett halott 
uralkodót felravatalozták. A rossznyelvek szerint azért zárt 
sisakrostéllyal, mivel a merénylők a hadúri lobogóval együtt a fejét 
is magukkal vitték. Ugyancsak pletykálják azt is, hogy Chrysanta 
hercegnő öltözete sokkal több vörös, mint fekete színű ruhadarabot 
tartalmaz… 

Bevezető a kalandhoz 

A temetés nem Erigowban 

lesz, hanem a hercegi koro-

názóvárosban, Wersilisben, 

ahol az erigowi hercegek 

temetkezési helye is talál-

ható.  

 



 
A karakterek Erigowban vannak. Egy nappal a temetés előtt kapnak 
üzenetet a felhajtójuktól, hogy munkát talált számukra. Ráadásul 
nem a szokásos fogadóba hívja őket egyeztetésre, hanem a 
Korstaide negyedbe, egy, a Rais Terhan színház közelében álló 
nemesi házba. Ahhoz, hogy odajussanak, el kell haladniuk a Krad 
székesegyház és az utcán kígyózó gyászoló tömeg mellett. 
 
A ház bejárati, kétszárnyú kapuja fölé vésett címer alapján egy 
erigowi grófé lehet. Már várják őket. A felhajtó bemutatja őket a 
megbízónak, aki egy korosodó erigowi nemes, amolyan igazi 
könyvmoly. Elmondja, hogy az éjszaka betörtek hozzá, és elvittek 
néhány értékes tekercset a könyvtárából. Ha megkérdezik, miért 
nem a városi őrség nyomoz (akiknek nem is szólt) elmondja, hogy a 
tekercsek jellege miatt, mivel amilyen a közhangulat, ki tudja, mi 
lenne belőle. 
 
Kiderül, hogy egy könyvről és egy tekercsről van szó. Az egyik egy 
toroni mű, amely a mai Északi Szövetség területén található 
démonkutakról értekezik. A másik pedig egy valódi ritkaság, egy 
töredék a Fulmer Candiumból, amelyet még a Ryeki 
Démoncsászárság idejében jegyeztek le, és amely egyes démonok 
megidézésével foglalkozik. Mint ilyenek fekete mágikus 
feljegyzésnek minősülnek, és az Inkvizítorok Szövetsége Ynev szerte 
vadászik minden példányára. Persze, ő merőben tudományos 
alapon kutatta csak ezt a témát.  
 
Arra, hogy ki tudhatott még a könyvről, elmondja, hogy van néhány 
levelezőpartnere (hasonló bibliofilek, mint ő, és egy-két varázsló), 
illetve van egy hasonló érdeklődésű barátja a városban, aki szintén 
nemes. Ez a barátja néhány nappal ezelőtt járt is nála, és a könyvet 
illetve a tekercset akarta megnézni. Azt állította, rábukkant 
valamire, de azt nem árulta el, hogy mire. Most, így jobban 
belegondolva, lehet, hogy ő is veszélyben van? 
 
Csak ez a kettő dolog tűnt el, semmi más. Megmutatja a 
könyvtárszobát is. Ha alaposan körbenéznek, rájöhetnek, hogy a 

tolvaj a tetőről ereszkedhetett alá, és a színes, ólomüveg ablakot 
kinyitva jutott a könyvtárszobába. Alapos kutatás után kívül még 
vérnyomot is találnak, mivel a tolvaj óvatlanul megvágta magát kint 
az ablakpárkánynál, az ott lévő, díszes kovácsoltvas motívumok 
egyikén. (Persze, ha van a csapatban bárd, akkor lehet még Élő 
történelmet is varázsolni, és akkor látni a lopást stb… Ezután pedig, 
mivel látni a tolvajt, már a papi Útmutatás is működhet.) Ha van 
közöttük varázsló, akkor szimpatikus mágiával is követheti a 
vérnyomot.  
Ha a csapat összetétele miatt fentiek egyike sem alkalmazható, 
akkor a felhajtójuk tud szerezni megfelelő embereket ezekre a 
feladatokra. 
 
Ha a tolvajt követik annak szálláshelyére, amely egy ékszerész 
műhely a városban, akkor a tolvajt már holtan, egy vértócsában 
fekve találják. Ha van a csapatban szerencsevadász, vagy aki 
járatosabb az alvilág dolgaiban, az felismerheti a nőt, aki egy Észak-
Ynev szerte ismert, menő besurranó tolvaj. Szó szerint kivégezték. 
Az egyik kezén egy nyílt törés, nyoma sincs annak, mi okozta, 
mintha egyszerűen csak eltörött volna. A selyemtapétás falba még 
mindig bele van fúródva egy hajítótőr, nagyjából fejmagasságban. A 
tolvaj nyakán pedig egy kardvágás nyoma, onnan vérzett ki, ezért 
elég sok a vér. A manaháló – ezt a mágiahasználók érezhetik – kicsit 
még mindig zavaros (mivel a gyilkos Odot használt), mintha 
megcsavarodott, eltorzult volna, most kezd kisimulni. A tolvajt 
órákkal az érkezésük előtt ölhették meg, valószínűleg még 
hajnalban, vagy kora reggel.  
 
Ha ellátogatnak a nemes barátjának a házába, aki néhány napja 
nála volt és az ellopott iratokat tanulmányozta, őt is holtan találják. 
A házban minden szolgát lemészároltak, megtalálják a nemest is, aki 
felvágta az ereit, úgy halt meg. Körülötte vértócsa. Ami fura (ha 
valaki vizsgálja vagy ért hozzá), hogy a vértócsából egy tenyérnyi 
széles véres csík indul (mintha valami rongyot vagy hasonlító 
csúszattak volna ott végig), ami hirtelen véget ér.  
 

A történet összefoglalója 
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Ha alaposan körbenéznek, akkor felfedezhetik, hogy az öreg 
nemesnek, aki felvágta az ereit, nagy akarat ereje lehetett, mert bár 
haldoklott, még a „Ram Darquan. Quiphann” feliratot írta saját 
vérével a padlóra.  
 
Van ideje a játékosoknak kutakodni, a vége felé azonban a 
városőrség egy megerősített egysége érkezik, és ha a karakterek 
nem lépnek le időben, akkor letartóztatják a csapatot. A csapatot 
lefegyverzik és az egyik szobába zárják. Hamarosan érkezik egy 
nyomozó is, akinek az utasítására azonban majd szabadon engedik 
őket. Persze, ha elloptak valamit a házból, azt számon kérik rajtuk. 
 
Ennyi az információjuk. Quiphann egy kyr romváros az ereni 
Daroveen közelében, ahol azonban a dorani feljegyzések nem 
említenek démonkutat. A Ram Darquan ryeki szó, egy véráldozó, 
démonidéző ünnep neve (Amikor a Korsum bolygó elhalad a 
manapság Vérgyűrűként ismert csillagkép előtt, és így egy szemet 
formáz), ekkor ryekiek hite szerint a szférák együttállása kedvező a 
dhaemonok megidézéséhez). Ami fontos, hogy a Ram Darquan 4 
nap múlva lesz (ráadásul Napközépkor, de ehhez az ismerethez 
legalább egy asztronómus kellene). 
 
Daroveen azonban messze van. Még Eren városán át, térkapuval is 
legalább négy nap az út így lóháton vagy Erenből postakocsin csak 
az utolsó pillanatban érhetnének oda.  Szerencséjükre azonban a 
megbízójuk és a felhajtójuk tud egy jobb megoldást. Erigowtól 
keletre, egy napnyi útra ismer egy régi, az ősi cranta belső 
térkapuhálózatához tartozó kaput, amely a mai napig működik (egy 
régi palota romjai között áll). A szerencsétlenség, hogy bár egy sűrű 
erdő közepén, és jórészt már a föld alatt van, ismert a herceg belső 
köre által is (fejvadászokat és kémeket szoktak innen küldeni, illetve 
néha dorani varázslók használják), ezért őrzik. Tekintettel az elmúlt 
napok eseményeire, most pedig különösen. Bár még ezzel sem 
lennének előbbre, de a könyveiben talál egy másik, mára 
elfeledettnek számító térkaput Eren nyugati határvidékén is, ami kis 
szerencsével még akár működhet is. Ezen át pedig időben 

odaérhetnek. Végül az erigowi felhajtójuk tud segíteni abban, hogy 
átkeljenek a Kapun. 
 
(Zuhogó eső) Megérkeznek a túloldalra, amely valóban Eren nyugati 
peremén van, olyannyira, hogy inkább tartozik már a Távol-nyugati 
vadonhoz, mint Erenhez. Ez is egy rom. Hogy még izgalmasabb 
legyen a dolog, ráadásul rablók tanyája, akik a kapuról nem is 
tudtak, így nem tudják mire vélni az aktiválódását, viszont azonnal 
támadásként értékelik és így is reagálnak. (Harc) 
 
Innen lóháton másfél nap alatt érnek az ereni Daroveenbe, ahol a 
játékidő függvényében több opcionális jelenet is vár rájuk: 

 
Éjszaka még meg kell küzdeniük a Káosz leheletével is 
(élőholtak, árnyak és rémálmok). Ide ugyanis még nem 
terjed ki Eren szakrális védőpajzsa, amely a Káosztól védi az 
országot.  
 
Daroveen városához közeledve, egy hajtásnak, vadászatnak 
lesznek tanúi, amikor kettő megbillogozott rabot hajtanak 
ereni nemesek. 
 
(Zuhogó eső) Illetve mérföldekkel arrébb, egy tó partján 
egy női holtestet láthatnak a vízparti sásban. Közelről 
megállapítható, hogy ki van tömve méreggel, láthatnak egy 
hiúzt, amely figyeli, és amely a közeledtükre eltűnik a fák 
között, illetve hogy az erdőben valakik lapulnak. 
Rejtekükből, a fák közül ereni katonák bukkannak elő, akik 
az innen mintegy félnapnyira lévő hercegi várhoz 
tartoznak. Összesen ötvenet vezényeltek közülük 
Daroveenbe. Közel egy éve történt valami a város 
közelében található mocsárban lévő romoknál, és azóta 
valami ismeretlen fajzat, a Bestia garázdálkodik a 
környéken.  

 
Végül elérik el Daroveen városát. A kisváros életét eléggé felkavarta 
a másnapra tervezett Vadászat. Százak gyűltek össze, hogy részt 

Amennyiben Eren városán 

keresztül, lóháton igyekez-

nek Daroveenbe jutni, 

abban az esetben csak 

kettő opcionális jelenet jö-

het szóba, az embervadá-

szat és a vízparti női 

holttest. 

 

Ha postakocsival utaznak, 

akkor minden esemény 

kimarad, hiszen a posta-

kocsi ezért nem áll meg. 

 

Ha Erenen keresztül 

lóháton vagy postakocsival - 

a Vittadora indít kocsikat 

Erenből Alidarba, és az út 

Daroveen városán keresztül 

vezet - utaznak, akkor 

minden éjszakájukat foga-

dókban tölthetik. Ekkor a 

harmadik nap kora estéjén, 

már sötétben érkeznek 

Daroveenbe. 

 

Ha a crantai térkapun 

keresztül utaznak, akkor 

csak az utolsó, második 

éjszaka van lehetőségük 

fogadóban aludni, és a 

harmadik napon, Napkö-

zép környékén érnek Daro-

veen városába. 
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vegyenek a vadászaton, amelyet a mocsárba szerveznek, hogy 
felkutassák a Bestia fészkét és végezzenek vele. Aki a Bestiát elejti, 
annak 50 arany jutalmat ajánlott fel gróf, a pénz egy részét a régens 
adja, akinek fontos az ország biztonsága. Úgyhogy, a környék 
nemesei mellett mindenféle szedett-vedett zsoldosok is 
összegyűltek a városban. 
 
Amit mágiával megérezhetnek, az az, hogy a tekercs jelenleg a gróf 
várában van, a könyv pedig valahol délen, a mocsárban (ahol 
Quiphann romvárosa is található). Hogy mit kezdenek ezekkel az 
információkkal, az rajtuk áll. 
 
Amennyiben Daroveenben maradnak, akkor megpróbálhatnak 
bejutni a gróf várába, hogy ott körbe szimatoljanak kicsit, illetve 
lehetőségük van némi szerepjáték keretében ismerkedni a gróf 
vendégeivel és a másnapi Vadászat résztvevőivel. Itt az egyetlen 
esemény – azon kívül, ha a karakterek esetleg megkísérlik ellopni a 
tekercset – egy éjszakai támadás lesz, amely során elfek támadják 
meg a daroveeni gróf várát. Tüzeket gyújtanak a városban több 
helyen, nagy lesz a kavarodás stb. A harcnak a karakterek is aktív 
részeseivé válhatnak, de ha kevés az idő, akkor a végjátékra is 
odaérhetnek. Ami a lényeg, feltűnhet nekik, hogy a gróf szinte 
emberfeletti erővel harcol. Az elfek közül néhányan elmenekülnek, 
csak halottak maradnak hátra. Ennek ellenére nem fújják le a 
hajvadászatot, sőt, az a hír terjed, hogy elfek akarták 
megakadályozni, biztosan ők állnak a Bestia mögött is. Innentől 
kezdve mindenki reméli, hogy elf is akad majd a lándzsája hegyére. 
 
A másik lehetőség, hogy egy rövid ismerkedés után Daroveen 
városával, a játékosok úgy döntenek, hogy Quiphann romvárosát 
derítik fel, így részben vagy szinte teljesen kimaradhatnak számukra 
a daroveeni történések, például a gróf elleni támadás is. Ez teljes 
mértékben a játékosok döntésére lesz bízva, mind a kettő szál 
érdekes és izgalmas, ráadásul így vagy úgy, de végül mind a kettő 
szál végén Quiphann romjai közé jutnak majd a karakterek. 
 
 

Quiphann romjai között élőholtakkal és mérgező növényekkel kell 
szembenézniük, és mielőtt rátalálnának a démonkút helyére, egy 
csapatnyi Haonwellből érkezett elffel is találkoznak, akik elrabolt 
fajtársaikat keresik. Amennyiben szövetkeznek velük, az nagy 
segítségre lehet egy esetleges éjszakai támadás során a démonkút 
őrei ellen, amely alatt mind a könyvet, mind a tekercset 
megszerezhetik, és lehetőségük van a démonkút beomlasztására is.  
Az pedig már csak rajtuk múlik, hogy a romok között megvárva a 
másnapi Vadászatot, csapdát állítanak és összecsapnak-e Daroveen 
grófjával és a benne rejtőző nyirokdémonnal. 
 
A kettő történetszál végére pedig a Bestia rejtélyét is 
megoldhatják… Vagy, legalábbis leszámolhatnak vele. 
 
Amennyiben azonban nem jutottak el éjszaka a romvárosba, vagy 
pedig ott csak meglapultak, várva a másnapi Vadászatot (a 
karakterek szempontjából ez a lerosszabb választás), végül akkor is 
eljutnak a démonkúthoz, ott azonban többszörös túlerővel néznek 
majd szembe. Itt a daroveeni gróf (akinél testében egy 
nyirokdémon lakozik) és társai, egy kyr boszorkány és egy korcs 
vérű, teljesen emberszerű aquir félvér (akik azok leszármazottai, 
akik az ősi Ryek dicsőségét akarják visszaállítani), megkísérlik a 
démonkútba bezárt démonúr kiszabadítását. 
 
A karakterek nagyszámú ellenféllel néznek farkasszemet, ráadásul 
váratlanul felbukkan a Bestia is, nekik pedig nem szabad 
elfelejteniük, hogy az ő feladatuk nem a felszíni vérontás, hanem a 
démonkút mélyén lévő Zárópecsét feltörésének megakadályozása. 
Erre pedig mindössze három percük (18 kör) áll a rendelkezésükre, 
azután az bebörtönzött démonúr kiszabadul. 
 
A motivációk a kaland végén, a Történet háttere részben bővebben 
ismertetésre kerülnek.  
 
 
 
 

A Quiphann felfedezése és 

az Események Daroveen-

ben egy vagy-vagy választás 

a játékosok részéről, arra, 

hogy mind a kettő 

eseményt teljes mértékben 

lejátszák, nincsen lehetősé-

gük. 

 

Ezt tartsa észben a kaland-

mester. 
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Az időjárásról 
Ősz van. 
Az Erigowban játszódó részek esetén kellemes őszi idő van, sápadt 
napfénnyel, az ősz színei borult növényekkel. Reggelente sűrű köd 
telepszik a városra, amelyet a felkelő nap néhány órán belül 
felszárít. A jó idő ki is tart mindaddig, amíg el nem hagyják a 
térkapun keresztül Erigow Nagyhercegségét. 
A túloldalon, jó néhány száz mérfölddel délnyugatra esős idő 
fogadja őket. Az égen sötét fellegek, megállás nélkül zuhog. Ez az 
eső ki is tart mindaddig, amíg el nem érik Eren határát. Mire 
Daroveen városába érnek, újra kellemes őszi idő köszönt rájuk. 
A Vadászat hajnalán sűrű köd lebeg a város és a folyó felett, 
amelyet lassan felszív a nap, azonban Quiphann romvárosában 
továbbra is megrekedt köd fogadja őket, alig 30-40 méteres 
látótávolsággal. 
A hőmérséklet hajnalban 4-5 fok, napközben végig 10-15 fok körül 
van, tehát ingben, zekében hűvös, elkél egy köpönyeg vagy kabát. 
 

A karakteralkotásról 
A történet 5 fő, 5. tapasztalati szintű karakterekből álló csapat 
részére íródott az Első Törvénykönyv rendszere alapján. 
 
A karakterek az alábbi megkötésekkel, változtatásokkal kerülhetnek 
kidolgozásra: 
A karakterek független kalandozók, akik nem kötődnek egyetlen 
szervezethez sem. A kaland jellegéből adódóan nem lehetnek 
gonosz isten vagy istennő (Ranagol, Tharr, Orwella és egyéb sötét 
entitás) hívei, követői, papjai. A fajok közül az elf karakter indítása 
nem engedélyezett. Nem feltétel, hogy összeszokott csapatot 
hozzanak, 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 
(rajongói anyagok nem). Ahol az egyes kiadványokban leírtak 
eltérnek egymástól, abban az esetben az időrendileg később 
kiadott, a korábban leírtakat felülíró kiadványt kell figyelembe 
venni.  
 
A karakterek kidolgozásának fő elve a kronikak.hu oldalon található 
Előtörténet Alapú Karakteralkotás rendszere. Az egyetlen eltérés, 
hogy a karakterek 5. szintűek. 
 

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

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 
módosításokkal, pontosításokkal: 
 

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

alapértelmezés 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 
alkalmazandó a kötelező Ép vesztés Fp sérülés esetén, 
kivéve, ha a sérülést mágia okozza. 

Mesélői tanácsok 
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Mágia 
1. A boszorkánymesterek villámmágiája esetében általánosan 

működik (tehát karakterek esetében is) a kötelező Ép 
vesztés.  
Ezen túl pedig, amennyiben pl. élőhalott ellen használna 
villámmágiát a boszorkánymester, abban az esetben ugyan 
Fp sebet nem okoz, de a kötelező Ép vesztés (minden 5 Fp 
automatikusan 1 Ép vesztést is jelent) a test roncsolódása 
miatt 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 
hasonlóan a kötelező Ép vesztés szabálya működik 
(minden 5 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 
leplezetlen 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. Mindezek 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 

szenvedett el, annyira roncsolódott, hogy az élet princípiumának 
már ilyen torz hordozására sem alkalmas. 
 

Képzettségek alkalmazása:  
Mivel megfigyeltem, hogy találkozókon ez mesélőről mesélőre 
változóan eltérő szokott lenni, ezért az azonos esélyek érdekében 
kérem az alábbiakat alkalmazni. 
 
A képzettségek Alap és Mesterfoka biztos tudást feltételez a 
képzettségnél leírtak szerint, amennyiben nem egymás elleni (pl. 
karakter 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 
kívánnak követni, amit nem próbáltak elrejteni, vagy valaki csak 
lovagol, vágtat, nem kell próbát dobni. Illetve egymás elleni 
interakciók esetén a mesterfokú mellébeszélő minden esetben 
képes átverni az alapfokú lélektannal vagy emberismerettel 
rendelkezőt a képzettség leírása alapján. 
 
Képzetlen használat esetén (amennyiben az adott képzettségek 
logikusan képzetlenül is lehetne használni), a vonatkozó 
Tulajdonság -2-vel kell képzettség próbát dobni. Képzetlen 
használat esetén maximum 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 
ismereteket túllépve valaki olyasmit szeretne megtenni, ami a 
leírás szerint már a Mesterfokú ismeretekhez tartozna (ezt a 
próbát a kalandmester akár -2 vagy -4 értékkel is nehezítheti).  

Képzettség próbák 

 

Képzetlenül: 

Tulajdonság -2 

 

Alapfokon képzett: 

Tulajdonság  

 

Mesterfokon képzett: 

Tulajdonság +2 
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Példa: Alapfokú lovaglással lovas rohamot, vagy lótáncoltatást 
csinálni, vagy alapfokú nyomkereséssel 6 napnál régebbi nyomot 
követni. 
 
Mesterfokú ismeret esetén alapvetően nem szükséges képzettség 
próba, mivel a karakter a leírtak szerint teljes körűen az adott 
képzettség 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 dobhatja 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 
következő kör(ök)re). 
Amikor valaki belső időben van, akkor a nem belső időben lévő 
ellenfelekkel szemben abban az 1 szegmensben ugyanúgy támad, 
ahogyan azt 1 kör alatt is tenné. Tehát normálméretű fegyverrel 1, 
kétkezes harc esetén 2 támadásra jogosult. Kisméretű fegyverrel 
vagy pusztakézzel 2, kétkezes harc esetén 4 támadásra jogosult. A 
támadások 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 
meglepetésnek 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 (100%), 
illetve az erv közös (80%).  
 
Emellett a kereskedők és a tanultabb nem játékos karakterek eltérő 
szinten ugyan, de beszélik és értik a pyar-közös nyelvet is (50%), 
illetve 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 

Lopakodás vagy Rejtőzködés 

próbát összevetni egy 

esetleges Észlelés tulajdon-

ságpróbával, 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 ellen. 

K10+az érték. Akié a 

nagyobb, az nyerte a próbát. 

 

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 szabályoz-

zuk, mivel a szabály-

könyv nem teszi, és az 

azonos esélyek érde-

kében mindenki egy-

formán alkalmazza.  

 

Illetve, minden KM 

tartsa észben, hogy a 

Belső idő nem 

használható együtt 

a Chi harccal. 

 



 
 
Mivel egy szerepjáték találkozóra íródott, és emiatt csak korlátozott 
időtartam áll a rendelkezésre a kaland lejátszásához, ezért kérem a 
mesélőket, hogy az alábbi időrendet többé-kevésbé, lehetőleg 
minimális csúszásokkal tartsák be. 
 
09.30-10.00 Kalandmester és karakterek megbeszélése, 

ismerkedése 
 
10.00-13.00 A megbízás 
  A Nyomozás 

Átkelés a térkapun 
 
13.00-14.30 Az Északnyugati Vadon  

Úton Daroveenbe (opcionális események) 
Érkezés Daroveenbe 

 
14.30-16.30  Események Daroveenben VAGY Quiphann 

felfedezése * 
 
16.30-  Tábor a démonkútnál 
  A Vadászat 
  Végjáték: Egy démon elszabadul (?) 
      
A fenti időszámvetés segíti azt is, hogy feszes, pörgős legyen a játék, 
holtidők nélkül. Ha esetleg csúszás lenne, akkor a harcjelenteknél 
egy kis csalással tud segíteni a kalandmester a játékosoknak 
(rövidíteni a harccal töltött időn), de erre inkább a kaland vége felé 
lehet szükség. Azonban a mesélőnek is felelőssége, hogy feszes 
legyen a kaland, ne legyenek benne holtidők, vagy ne üljön le a 
történet.  
 
Mivel a régebben szokásos Kardok Ünnepe kalandoktól eltérően ez 
már nem egy kétnapos történet, hanem olyan, amit egy 8,5-9 órás 
játékülésbe kellett beilleszteni, ezért a kaland felépítése is eltérő a 

korábbiaktól, ezzel is segítve a kalandmestert, akinek így nincs más 
dolga, mint lapozni, ahogy halad előre a történet és a karakterek. 
 
* Mivel a kalandmesternek úgy kell szerveznie, hogy amennyiben crantai térkapun 

keresztül érkeznek, akkor a harmadik nap délutánján, amennyiben Erenen keresztül 

lóháton, vagy postakocsival, akkor pedig a harmadik nap estéjén érkezzenek a 

karakterek Daroveenbe, ezért mind a kettő kalandvonalra nem lesz idejük.  

 

Úgyhogy itt döntenie kell a kalandmesternek, hogy melyik vonalat viszi tovább, de 

ehhez a játékosok döntései valószínűleg elegendő hátteret nyújtanak majd.  

 

Nem szabad elfelejteni, hogy Quiphann romjai 4 órányira találhatóak Daroveen 

városától, illetve ott a démonkút helyének megtalálásával további 3-5 órát töltenek 

majd el. Ez a visszaúttal együtt 11-13 óra, így a Daroveeni eseményekre már nem 

marad majd idejük, vagy csak részben, ha azonnal ezzel indítanak a városban, és 

csak az esti órákban mennek Quiphannba. Ekkor azonban az elfek daroveeni 

támadásáról mindenképpen lemaradnak. 

 

Ha pedig a romvárossal indítanak, és esetleg csak utána mennek Daroveenbe, ott 

már hajnaltájt jár majd az idő, így a Vadászat kezdetén kapcsolódhatnak be az 

eseményekbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időszámvetés 
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Az Északi Szövetség legnagyobb városa, méretét északon csak 
Shulur és Ifin múlja felül. Egykoron itt terület el a Kyr Birodalom 
fővárosa, Enrawell. Az ősi főváros romjain épült város széltében és 
hosszában is mintegy hatmérföldnyi. Bár számos épület maradt fent 
részben, vagy egészben az ötödkorból – paloták, amfiteátrumok és 
fürdők -, a kyr időkről a város alatt húzódó alagút- és 
csatornarendszer tanúskodik a legékesebben. 
 
Belsőváros – a város legelőkelőbb negyede a hercegi palotával, a 
nemesek rezidenciáival, a lovagrendek rendházaival, valamint Krad 
és Dreina érsekeinek székhelyével. Itt található a Legendák Tornya 
is. Uralkodói birtok, amelyre nem terjed ki a város magisztrátusának 
fennhatósága. Az utak mentén márványpaloták, szoborparkok, 
kertek. Kapuit erősen őrzik.  
 
Korstaide negyed – a város kulturális életének a központja. Itt 
található a Sigranomói Egyetem, számos színház, levéltár és 
bibliotéka, valamint Krad és Dreina legpompásabb északi 
katedrálisai. Kő- és téglaépületek alkotják, a város házaira jellemző 
kékesen csillogó palafedéssel.  
 
Antar, Pyerse és Bressam negyedek - A város északi és keleti 
negyedeit egyetlen hosszú, majd 9 mérföldes fal övezi. Ez a 
legfiatalabb a városfalak közül, építését alig 150 évvel korábban 
fejezték be. Az általa védett külvárosok jobbára kereskedőknek és 
kézműveseknek adnak otthont. Itt a legnagyobb a zsúfoltság is, a 
szűkebb sikátorok fölött szinte összeérnek az erkélyek. A főbb 
utakat díszes patríciusházak és fenséges templomok szegélyezik. Itt 
vezet át a forgalmas Keleti út, amelyen mindig nagy a nyüzsgés. 
Rengeteg fogadó várja az utazókat, a két nagyobb és négy kisebb 
piacon minden kapható, amit csak Északon be lehet szerezni. A 
keleti Csalogány kapunál található a Vittadora kocsiszolgálat 
hatalmas, háromemeletes postaállomása, az egész vállalkozás 
központja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erigow városáról bővebb 

leírás az Északi Szövetség 

című kiegészítő 96-100. 

oldalain található. 

 

A városról akkor 

rendelkeznek a karakterek 

bővebb – az ott leírt – infor-

mációkkal, ha rendelkeznek 

vonatkozó Helyismeret kép-

zettséggel. 

 

Erigow 

Hangulati érdekesség 

(pénznem) 

 

Erigow területén a rézpénz 

neve Erigowi Korona. 1 réz 

= 1 Erigowi 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. 

Erigow érméin állatkép, 

fegyverek rajza, vagy 

valamelyik nagyváros jelleg-

zetes épülete látható.  

 

(Forrás: Rúna magazin) 
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A játékosok szabadúszó kalandozók. Hogy dolgoztak-e már együtt, 
vagy a jelenlegi megbízásra hívja össze őket a felhajtójuk, az a 
játékosoktól és a mesélőtől függ, a történet szempontjából nincs 
szerepe. 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 felhajtójuk Thirs Alter Brat egy egykori, mára már visszavonult 
kalandozó, aki még küzdött a XIII. Zászlóháborúban. Erigowi 
születésű, a külső jegyei alapján seoxlán származású férfi, mindig is 
itt élt, és itt található a háza is, a Keleti kapu és a Hercegi 
amfiteátrum közelében. Elsősorban zsoldosok közvetítésével 
foglalkozik.  
Marcona, mogorva, nagydarab férfi. Haja már ősz, lobogó 
oroszlánsörényként övezi pofaszakállas arcát, amelyből egyetlen 
megmaradt kék szeme ravaszan ragyog. A másikat egyszerű bőr 
szemfedő takarja. Bár mostanra izmai elveszítették feszességüket, 
látható, hogy egykoron megtermett harcos volt. Manapság vért 
helyett már kényelmesebb, díszes, divatos ruhákat visel, azonban 
derekát még mindig fegyveröv övezi megkopott markolatú 
hosszúkardjával. Nemesi címet nem, katonai rangot azonban visel. 
Amikor bárki arról beszél a városban, hogy „A Kapitány”, akkor 
mindenki tudja, hogy róla van szó. A játékosok is jellemzően ezen a 
néven ismerik és emlegetik egymás között. Erigow nemesei – 
hacsak nem utaznak a Városok Városába, Erionba, hogy 
felfogadjanak valakit – elsősorban hozzá fordulnak, ha megoldandó 
nehézségeik támadnak.  
 
Tőle kapnak hát üzenetet a játékosok, a Korstaide negyedbe, egy, a 
Rais Terhan színház közelében álló nemesi házba hívja őket. 
 

 Ahhoz, hogy odajussanak, el kell haladniuk a Krad székesegyház és 
az utcán kígyózó gyászoló tömeg mellett, ami remek lehetőség 
némi hangulatteremtő leíráshoz és a város bemutatására. 

A ház bejárati, kétszárnyú kapuja fölé vésett címer alapján 
(amennyiben rendelkezik bárki heraldikával) egy erigowi grófé 
lehet. Már várják őket. A komornyik felkíséri őket egy emeleti 
terembe, ahol a Kapitány bemutatja őket a megbízónak, aki egy 
korosodó erigowi nemes, amolyan igazi könyvmoly. Vékony, 
madárcsontú férfi, ősz hajjal, aranykeretes szemüveggel, díszes 
köntösben. A férfi Ver Radogonte Moragan gróf. Reszelős hangon 
beszél, amely sokszor suttogásig halkul vagy köhögésbe fúl. Ilyenkor 
elnézést kér. 
 

Ha valaki rendelkezik olyan képességgel, vagy varázslattal vizsgálja, 
a házban számos helyről érzékelhet mágiát. Ezek főleg kisebb, 
profán varázslatok – rágcsálóktól távoltartó jelek, sokáig égő 
gyertyák, háztüzet megakadályozó rúnák, rontásokat távoltartó 
vésetek -, amelyek számos tehetősebb erigowi házában 
megtalálhatóak.   

 
Moragan gróf elmondja, hogy az éjszaka betörtek hozzá, és elvittek 
néhány értékes tekercset a könyvtárából. Ha megkérdezik, miért 
nem a városi őrség nyomoz (akiknek, mint kérdésre kiderülhet, nem 
is szólt) hozzáteszi, hogy a tekercsek jellege miatt, mivel amilyen a 
közhangulat (céloz a merényletre), ki tudja, mi lenne belőle, ha 
kiderül, hogy ilyesmiket birtokol. 
 
Egy ritka könyvről és egy még ritkább tekercsről van szó. Az egyik 
egy több ezer éves toroni átirat, amely a jelenlegi Északi Szövetség 
területén található démonkutakról és azok védelmi rendszereiről 
értekezik, a másik pedig egy valódi ritkaság, egy töredék a Fulmer 
Candiumból, amelyet még a Ryeki Démoncsászárság idejében 
jegyeztek le, és amely egyes démonok megidézésével foglalkozik. 
Mint ilyenek fekete mágikus feljegyzésnek minősülnek, és az 
Inkvizítorok Szövetsége Ynev szerte vadászik minden példányára. 
Persze, ő merőben tudományos alapon kutatta csak ezt a témát.  
 
Csak ez a kettő dolog tűnt el, semmi más. Mindkettőt egy, a 
harmadik emeleti könyvtárszobában lévő rejtett páncélszekrényben 

Az Erigowban élő 

seoxlánokat az ork ének-

mondók „néma gyilkosok-

nak” nevezik, mivel csata 

közben sem dühödt csata-

kiáltás, sem fájdalomkiál-

tás nem hagyja el az 

ajkukat.  

Ez a seoxlán harcosok 

alapvető tulajdonsága, akik 

elűzik a soraikból azokat, 

akik az embert próbáló 

beavatási szertartás során 

akár csak fel is szisszen-

nek.  

 

(Forrás: Északi Szövetség 

90-91. oldal.) 

 

Moragan gróf elég erős 

mentális és asztrális véde-

lemmel rendelkezik ahhoz, 

hogy visszaverje a karak-

terek pszi vagy mentál- és 

asztrálmágia jellegű eset-

leges „kutakodását”. 

 

A megbízás 
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tárolta. Ez egy számzáras széf egy festmény mögött, amely a XIII. 
Zászlóháborúban ábrázolja az Anuriai sárkánylovasok eljövetelét. 
 
Piszkos anyagiak: Azt a gróf már megbeszélte a Kapitánnyal. 
Amennyiben sikerrel járnak, abban az esetben 10 arany üti a 
markukat fejenként. Továbbá minden, a nyomozással töltött napért 
a díjazásuk a szokásos napi 2 ezüst. A megbízás maximum 25 napra 
szól. 
 
A feladatuk, hogy visszaszerezzék a könyvet és a tekercset, és/vagy 
megakadályozzák, hogy azokat felhasználják. 
 

A démonkutakról  
„A Hatodkor, a káoszkor végén, a két kiméra, Ryek és Dawa 
bukásával évtizedes káosz köszöntött Észak-Ynevre. A naptüzek és a 
kizökkent idő már mind a múlté voltak, azonban akadtak helyettük 
más szörnyűségek, amelyek a káoszkor zűrzavarát fenn tudták 
tartani. Az istenek már nem voltak elég erősek, így nem tudták 
megzabolázni a mindenütt tomboló járványokat, sötét szeleket és 
tűzviharokat. E mágikus rendellenességek eredetét tekintve Észak 
mágiahistórikusai egyetértenek abban, hogy Ryek megsemmisülése 
okozta azokat. Ezt a korszakot a toroni krónikás könyvek és a 
Démonidők néven ismert eposzgyűjteményük egyaránt Symbrass (A 
Korom évei) néven említik.  
 
A Ryek közepén tátongó Kapu bezárultával ugyan az Ynevre 
kényszerített vagy hívott démonok java része is elpusztult, 
meggyöngült vagy visszatért a számára otthonosabb démoni síkok 
valamelyikére, azonban balszerencséjükre jó néhányan itt ragadtak 
és pórázukat vesztve garázdálkodtak, akárcsak azok a féldémoni 
lények, amelyek a Démoncsászárságnak köszönhették létüket.  
 
Így hát több mint 3 és félezer évvel ezelőtt, a Pyarron előtti 700-as 
évek végén az akkor egyetlen megmaradt, valódi erővel rendelkező 
hatalom, Shulur Hatalmasai hozzáláttak Észak démonoktól való 
megtisztításának. Démonvadászokat (daermasycarr) küldtek az 

átokülte vidékekre a veszedelmesebb fajzatok elpusztítására vagy 
megzabolázására – nem kevés sikerrel.  
Ebben az időben kezdték el megépíteni a démonkutakat azoknak a 
démonoknak a bebörtönzésére, amelyek elpusztítása meghaladta a 
kor varázslóinak és démonvadászainak erejét. 
 
Az északon szerteszórt démonhordák méreteiről tökéletesen eltérő 
vélemények szerepelnek a kor feljegyzéseiben. Megbízható 
adatokkal csupán a démonok megfékezése utáni időkből 
rendelkezhetnénk, ám a szörnyetegeket bebörtönző kútlajstromok 
vagy elvesztek az idők során (teljes példányaik állítólag egyedül 
Daumyr szigetén találhatóak meg), vagy csupán töredékes 
formában maradtak fenn.  
 
A démonkutak alapos ismerője, a dorani Hamras Atthinablis 
magiszter elemzése szerint ezen kutak legnagyobb veszélye, hogy 
csupán csapdaként, időleges börtönként szolgálnak a beléjük vetett 
szörnyetegeknek.  A jelenleg is ismert száztizenkettő, az Északi 
Szövetség területén található kőgyűrű vésetei alapján várható, 
hogy egy újabb káoszkor eljövetelével felfeslenek a bilincsek, és a 
kutak ismét világra okádják foglyaikat. 
 
Szintén ő szolgál felvilágosítással a démonkutak belső felépítésével 
kapcsolatban: 
 
„A külső gyűrű – mely a kalhinti kút esetében csak egy perem, 
másutt valóban kútkávához hasonlatos – egyfajta lakat, melyet 
néha súlyos kőlapokkal is kiegészítettek, s viszonylag egyszerű 
nyelvezetű óvórúnákkal zártak. Leginkább  a palackok dugaszaira 
emlékeztet működésében (tehát hozzáértő személy egy megfelelő 
pecséttörő segítségével kinyithatja), ám a belézárt rettenet 
kiszabadításához alá kell szállni a szűk aknába, s a végső pecsét 
feltöréséhez már nem elegendő akármiféle tudás – azt kell 
mondjam, hála érte a boszorkányurak praktikáinak.” 
(Forrás: Toron 113. oldal) 
 
 

Az alábbi információkat 

teljes mértékben Mesterfokú 

Démonológia képzettséggel, 

vagy Alapfokú Démonoló-

giával vagy Mesterfokú 

Történelem vagy Legendais-

merettel részben a játékosok 

is tudhatják, vagy Moragan 

gróf el is mondhatja nekik, 

ha rákérdeznek. 

 
 

Moragan gróf és a 

Kapitány is kéri, hogy folya-

matosan tájékoztassák 

őket majd a nyomozás ak-

tuális állásáról. 
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A Fulmer Candiumról  
„A Ryek bukásával szétszóródott szerafisták csupán néhány esetben 
próbálkoztak hatalmuk újbóli megszilárdításával. Közülük is 
kiemelkedik az, amelyről a dorani Thassaladyon is ír munkájában. A 
vélhetően ediomadi korcs vérvonalból származó szerzetek a mester 
ismeretei szerint a hírhedt Fulmer Candium egy példányát szerezték 
meg, ezt a sötét és titkokkal övezett művet, melyben számos olyan 
név nélküli entitás és velük köthető paktum módozata szerepel, 
kikhez elsősorban a csend, a sötétség és a hideg fogalma 
társítható.” (Forrás: Toron 114. oldal) 
 
 
 
 
 

A könyv  
Moragan gróf elmondja, hogy a nála lévő könyv egy ősi kútlajstrom, 
amely 117 démonkutat említ a jelenlegi Északi Szövetség területén 
– szemben a Doran által ismert (vagy elismert) 112-vel, amelyek 
helye természetesen szintén a Varázslóállam által őrzött információ 
–, de most meg nem tudná mondani, hogy melyek azok, amelyek 
eltérnek a dorani feljegyzésekben szereplőktől. Ennyire őt nem 
érdekelte a téma, a könyvet csak érdekességként szerezte be. Ez 
egy kyr nyelvű munka, a Toroni Császárság létrejöttének hajnalán 
készült, valószínűleg shuluri démonvadászok (daemasycarr-ok) 
feljegyzései alapján. Tartalmazza, ha nem is mindegyik, de a legtöbb 
démonkút mágikus védelmével kapcsolatos információkat is. Mivel 
nagyon ritka, ezért rendkívül értékes könyv. 
 

A tekercs 
Ami igazi ritkaság, az a Fulmer Candium töredék. Ez egy három 
oldalas pergamen volt, amelyet csontból faragott, és valamilyen 
különös bőrbe kötött tekercstartóba tárolt, amelyre megkopott 
rúnákat és jeleket rajzoltak. Évtizedekkel korábban jutott hozzájuk 
(a körülményekről nem kíván nyilatkozni). Inkább csak érzelmi 
alapon tartotta, mivel a tartalmát nem tudta elolvasni. Konyít 

azonban a mágiához annyira, hogy arra rájött, hogy a tekercs és a 
tartója egyaránt képes volt eltorzítani a manahálót a közvetlen, egy-
két méteres körzetében. Ezek alapján pedig valamilyen aquir munka 
lehetett mindkettő. Bár, tudomása szerint a Fulmer Candiumot 
eredetileg a Ryeki Démoncsászárság idézői jegyezték le, és ő mindig 
azt hitte, hogy minden írott munkájukhoz a kyr nyelvet használták. 
Illetve sosem hallott arról, hogy az aquir nyelvnek volna írott 
formája is. 
 

Ki tudhatott róluk? 
Arra, hogy ki tudhatott még a könyvről, elmondja, hogy van néhány 
levelezőpartnere szerte Észak-Yneven (Erenben, Haonwellben, 
Gingban és Doranban, illetve a városállamokban) - hasonló 
bibliofilek, mint ő, és egy-két varázsló is -, illetve van egy hasonló 
érdeklődésű barátja a városban, aki szintén nemes. Ez a barátja 
néhány nappal ezelőtt járt is nála, és a könyvet, illetve a tekercset 
akarta megnézni. Azt állította, rábukkant valamire, de azt nem 
árulta el, hogy mire. Most, így jobban belegondolva, lehet, hogy ő is 
veszélyben van? 
 
Ezt a barátját Diar Sin Algarion grófnak hívják, és Pyerse 
negyedben, a Labdaház közelében található a háza. Évtizedek óta 
ismerik egymást. Algarion gróf bejáratos a Belsőváros legmagasabb 
köreibe is, egy időben a hercegi család külsős tanácsadója is volt. 
 

 Nyomok a könyvtárszobában 
Egy harmadik emeleti terem, amelyet a kandallótól és a színes, 
ólomüveg ablakoktól eltekintve polcokkal van tele, amelyeken közel 
ezer könyv található.  A kandalló felett található a XIII. 
Zászlóháborúban az Anuriai sárkánylovasok eljövetelét ábrázoló 
festmény is, mögötte a páncélszekrénnyel. A polcokon kívül csak 
egy olvasóasztal és három kényelmes karosszék található itt. A 
fapadlót vastag szőnyeg fedi. Az ólomüveg ablakokon kívül keskeny 
párkány, amelyen – főleg a galambok ellen – hegyes, kovácsoltvas 
tüskék találhatóak. Feljebb már csak a kék palával fedett tető 
található, amelynek peremét vízköpők szegélyezik.  

A Fulmer Candiumról csak 

Mesterfokú Démonológia 

képzettséggel volt esélye a 

játékosoknak hallani. 

 

Nyomok, információk 

A gróf jól is hitte. A szöveget 

valójában kyr nyelven, azon-

ban a ryekiek Nacrin elne-

vezésű szimbólumaival 

vetették papírra. 

Ami a grófot megzavarhatta 

az az, hogy ezeknek a 

rúnáknak a megfelelőit 

manapság már csak Krán-

ban lehet fellelni.  

Ami az aquir mágiát (Od) 

sugározza, az maga a 

tekercstartó, amely egy 

ediomadi valóvérű és 

démonok csontjaiból 

készült, illetve maga a 

tekercs, ami egy aquir 

lenyúzott bőréből. 

Emiatt a tekercstartó rend-

kívül ellenálló a mágiával 

szemben. A természetes 

anyagok mágiája nem hat 

rá, továbbá a térmágikus 

hatások sem jönnek rajta 

létre.  

 

 

Ha felmerül, akkor a 

tekercstartót Erionban, a 

könyvet pedig Erigowban 

vásárolta olyan alvilági 

árveréseken, ahol az ilyen 

típusú művek mellett lopott 

tekercsek és ősi romok 

mélyéből kalandozók által 

megszerzett relikviák fekete 

kereskedelme folyik. 

 

Köztudott, hogy Krad papjai 

üldözik ezt a fajta keres-

kedelmet, és mindent meg-

tesznek a felszámolása ér-

dekében. 

 

Ősi árnyak visszhangjai         15 

Ha összerakják az itt 

felsorolt információkat, ak-

kor nem nehéz rájönni, 

hogy valakinek egy démon-

kút helyzetére, és egy 

démon megidézéséhez 

szükséges paktumra volt 

szüksége. 

 



Ha alaposan körbenéznek, rájöhetnek, hogy a tolvaj a tetőről 
ereszkedhetett alá, és az egyik színes, ólomüveg ablakot kinyitva 
jutott a könyvtárszobába. Alapos kutatás után,  
-2-es Észlelés próbával az ablakon kívül még vérnyomot (igaz, csak 
néhány cseppet) is találnak, mivel a tolvaj óvatlanul megvágta 
magát kint az ablakpárkánynál, az ott lévő, díszes kovácsoltvas 
motívumok egyikén.  
 
A véréből jutott egy apró, elkent, vöröses foltocska a kép keretére 
is (-3 Észlelés), valószínűleg akkor, amikor leakasztotta azt a falról, 
hogy a mögötte lévő széfhez hozzáférjen.  
 

Ha van a csapatban bárd, akkor lehet még Élő történelmet is 
varázsolni – vagy egyéb módszerrel elő tudják hívni az események 
képét -, és akkor látni a lopást. A fekete szövetből és bőrből álló 
öltözetű tolvaj az ablakon keresztül érkezik, ahová a tetőről 
ereszkedik le kötéllel. Tolvajszerszámokkal nyitja ki az ablakot, majd 
bemászik. Mozgása ruganyos, látszik, hogy hajlékony. Körülbelül 
középmagas lehet, testalkatra vékony, karcsú. Odabent először az 
ajtóhoz megy, amit kiékel, majd azonnal a falon lévő festményhez, 
mindenféle előzetes kutatás nélkül. Leakasztja, félreteszi, majd a 
hátizsákjából elővesz egy feltekert csomagot, amit kiterít. 
Tolvajszerszámok vannak benne. Elővesz egy orvosi fülhallgatóhoz 
hasonló tárgyat, és azzal hallgatja a széfet, miközben kinyitja. Ez 
negyed órájába telik. Mivel ennek során a tolvaj hátraveti a 
csuklyáját, jól látható, hogy karcsú, átlagos magasságú, középkorú 
erv nő az, akinek barna haja kontyban fel van tűzve a feje tetejére. 
A széfből kiveszi a könyvet és a tekercstartót, azokat a hátizsákjába 
teszi, majd összecsomagol, becsukja a széfet, visszateszi a képet, 
kiveszi az éket, és az ablakon keresztül távozik. 
Amennyiben van közöttük szerencsevadász, az 25% eséllyel – 
amelyhez, ha van, akkor a szerencse hozzáadódik – felismerheti a 
nőt, aki elég jóhírű besurranó tolvajként ismert alvilági körökben 
Észak-Yneven. Ascyra a neve, ereni származású, Raveen városából. 

 
 

Hogyan tovább? 
A tolvaj három módon található meg.  
 
Az általa hátrahagyott vér miatt szimpatikus mágiával. Azonban, 
mivel nem áll majd rendelkezésre a varázslathoz szükséges 
mennyiségű vércsepp, a varázsló csak korlátozottan tudja azt 
használni, vagyis az Útmutatás varázslathoz hasonlóan meg tudja 
mondani a vér tulajdonosának az irányát és a távolságát - ezt 
viszont pontosan – hatni azonban nem képes rá, vagy a kapcsolaton 
keresztül. 
 

Erre majd fel kell hívni a varázslót játszó játékos figyelmét, ha 
felmerül ez a megoldási lehetőség, mivel a szabálykönyvben a 
Vérszimpátia leírása ilyen lehetőséget nem tartalmaz. 

 
A másik módszer a papok Útmutatás varázslata. Egyik lehetőség, 
hogy amennyiben felismerték a nőt, akkor Útmutatással 
megtalálható, a varázslat elvezeti őket a rejtekhelyére.  
A másik lehetőség az ellopott könyv és a tekercstartó helyének 
megtalálása. Ezekről elég jó leírást kaphatnak Moragan gróftól. Első 
esetben a varázslat ugyanabba az irányba jelzi majd, ahol a tolvajnő 
is tartózkodik, azonban amikor újra próbálják a varázslatot (hiszen 
az első 5 perc alatt nem fognak eljutni odáig), akkor már nem 
érzékeli a varázslat (vagyis annak hatótávján kívül került, amely 75 
mérföld). 
 

Ha a csapat összetétele miatt fentiek egyike sem alkalmazható, 
akkor a felhajtójuk tud szerezni megfelelő embereket ezekre a 
feladatokra, azonban ez egy-két órájába telik. Illetve a vér alapján a 
tolvaj megtalálásához egy, az Ikrek fejvadászai által használt 
Fürkészt is a játékosok rendelkezésére tud bocsátani. Ez egy kis 
fémlap, amelyekre kyr rúnákat véstek, amelyek aszerint világítanak, 
hogy milyen közel van a célpont. 
 
A Kapitány ezeket a lehetőséget nem veti fel, csak amennyiben 
konkrétan a játékosok rákérdeznek nála! 

Ha van a karakterek között 

Uwel paplovag, az istene 

egyedi varázslatai közül a 

Kopó varázslatot is hasz-

nálhatja a tolvaj megta-

lálására. 
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A harmadik módszer a tolvaj által hátrahagyott nyomok követése, 
ehhez azonban legalább Mesterfokú Nyomkövetés szükséges. 
Alapfokú Nyomkövetéssel (-2 a dobáshoz) ez csak sikeres 
szerencsepróbával együtt működik, amennyiben a karakter 
rendelkezik szerencsével. A Nyomkövetés képzettség használatával 
többé-kevésbé rekonstruálható az is, hogyan mozgott a tolvaj a 
könyvtárszobában (pl. halovány lenyomatok a szőnyegen, friss 
karcolódás a párkányon, kandallón stb.). 
 
Dönthetnek azonban a játékosok úgy is, hogy először nem a tolvaj 
nyomába szegődnek, hanem meglátogatják Moragan gróf barátját, 
aki napokkal ezelőtt érdeklődött a könyvről, Algarion grófot. 
 
A döntés rajtuk áll. 
 
 
 
 
Ha a tolvaj nyomába szegődnek, akkor az egyik észak-nyugati kapu 
felé tartanak, ahol a városfalon túl a lassan hömpölygő Quillan-
folyó (kyr szó, jelentése „vízfolyás”) kanyarog.  
 

Nyomkövetés 
Ha a tolvaj nyomait követik, akkor útjuk először szélesebb utcákon, 
majd egy szűkebb sikátorba vezet, ahonnan egy közismert lejárat 
nyílik a város alatti Alagútvárosba. 
 
„Az egykori kyrek munkájáról a város alatt húzódó alagút és 
csarnokrendszer tanúskodik a legékesebben. Bár a termek 
boltozata sokfelé beomlott, és a törmelék meg a betörő vizek 
hosszú szakaszokat tettek megközelíthetetlenné, a város ma is jól 
bejárható anélkül, hogy napvilágra kéne merészkedni. A felszín alatt 
hat lábbal valóságos utcák húzódnak, ahová italmérések és 
örömtanyák rejtekajtói nyílnak. Néhol ma is elférnek a szekerek: ily 
módon a paloták alagsorába nyíló alagutakon át látják el a 
Belsővárost. A legtöbb kereskedőház az itteni hűvös termekben 

tárolja áruit; de a kevésbé ismert zugokban az alvilág is 
megtelepedett. Noha a városi gárda időről-időre hadjáratot indít 
ellenük, az Alagútváros Erigow legkevésbé biztonságos része.  
Nem telik el hét, hogy újabb és újabb szakaszokra ne bukkannának 
az Erigow alatt húzódó labirintusban. Ezek jó része a mai védfalakon 
kívülre vezet, hiszen ne feledjük, a város régen jóval nagyobb 
területen feküdt. (Erigow területe harmad akkora, mint az egykori 
Enrawell). A hatóságok ezért is igyekeznek lajstromba venni minden 
folyosót és lezárni a veszélyes járatokat, azonban nem mindig 
járnak sikerrel.” 
(Forrás: Északi Szövetség 99. oldal) 
 
Odalent, ha nem is akkora, de van forgalom. Még egy lovas szekér is 
elhalad mellettük, amelyen hordókat szállítanak a belsőváros 
irányába, és néhány kocsma és bordély még itt is cégérrel hirdeti 
magát. A falakon mindenfelé fáklyák vagy lámpások lobognak. 
Valóságos útvesztő. Amerre ők mennek, ott egy idő után egy 
benyílóhoz érnek, amely azonban néhány méter után véget ér. 
Kőomlás, amelyen könnyen át lehet mászni, azonban a túloldalon a 
járatban víz hömpölyög, és a járat néhány méter után a víz alá is 
bukik. Felfedezhetik azonban, hogy a falon vannak olyan száraz 
helyek, ahol meg lehet kapaszkodni, és egy -2-es Észlelés dobással 
azt is, hogy egy többé-kevésbé jól álcázott csapóajtó van a 
mennyezeten néhány méter után.  
 

A csapóajtón élesített csapda van, amely egy mérgezett 
nyíllövedéket aktivál (Cé: 40 Sebzés 1k6/2 + méreg. „Altató” +1es 
Egészség próba, semmi/alvás 1k6 körön belül). Megtalálása egy -
20%-os Csapdakeresés, vagy egy -3-es Észlelés próba. 
Hatástalanítása -20%-os próba. 

 
Odafent egy szűk folyosó és egy lépcső vezet felfelé. Itt már jóval 
szárazabb a levegő, bár sötét van. A lépcső felett boka 
magasságban szinte láthatatlan abbitacél szál van kifeszítve.  
 

A tolvaj nyomában 
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Ha van a karakterek között 

khál fajhoz tartozó, akkor a 

következőkben leírtak során 

sehová sem tud úgy be-

menni, hogy ne keltene fel-

tűnést az utcákon járókelő 

emberekben.  

Továbbá amennyiben hasz-

nálni akarják a csatornát a 

tolvaj házánál, a khál a 

mérete miatt nem fér majd 

át a csapóajtón (ahogyan 

egy fél- vagy teljes vértben 

öltözött harcos sem). 

 



A lépcső felett az abbitacél szál úgy van kifeszítve, hogy ha egy 1,7-
1,8 méter (tehát átlagos) személynek átvágja a lábát, és az előre 
zuhan, akkor egy következő, második szál pont lefejezi (elkerülése 
Ügyesség próba). A pengedrótok észrevétele -30%-os 
Csapdakeresés vagy -3-as Észlelés próba. Mindkettőre külön kell 
dobni! A sebzése 1K6, a Té-je +70 (meglepetéssel). Az alap 
védőértékével áll ellen a célpont, túlütés esetén ÉP-t sebez.  

 
A lépcső egy rejtekajtóban ér véget. Erről az oldalról fizikai erővel  
(-2 Erőpróba) benyomható, középen fordul el. A keletkező résen 
egy megtermett, vagy vértet viselő férfi csak oldalazva fér át.  
 

Szimpatikus mágia, Útmutatás varázslat 
Amennyiben ezen módszerek valamelyikével követik a tolvajt vagy 
az ellopott tárgyakat, akkor végül egy ékszerészműhelyhez jutnak. A 
ház előtti utcáról már látszódik a mögötte lévő városfal. Az utcában 
számos más kereskedő is található, úgyhogy meglehetősen 
forgalmas. Jobb oldalról közvetlenül mellette egy lakóház, másik 
oldalról pedig egy ruhaüzlet található. Emiatt nem körbejárható. 
 
A műhely ajtaja be van csukva, akárcsak az ablakok spalettái. Az 
emeleti spaletták nyitva vannak, azonban az ablakok be vannak 
csukva. Ha érdeklődnek a szomszédban, akkor megtudhatják, hogy 
egy ékszerésznő lakik a házban egyedül. Valahonnan Erenből jött 
évekkel korábban. A vásárlói között nemesek és gyanús alakok 
egyaránt megtalálhatóak. Középkorú, barna hajú nő, Ascyra néven 
ismerik.  
 

Hogy hogyan jutnak be, az a játékosok találékonyságára van bízva, 
azonban figyelemmel kell lenniük arra, hogy fényes nappal van, és 
szinte mindig van valaki az utcán. 

 
Odabent a földszint egy ékszerüzlet, műhely, az emeleten háló, 
konyha és fürdő. Itt található egy rejtett szoba is, amely a 
folyosóról egy embermagas szőttes mögül megközelíthető, 
amelyen haonwelli unikornisok és meztelen, láthatóan leszbikus 

szüzek láthatóak (Rejtekhelykutatás -20% vagy Észlelés -3-al). Egy 
ajtót takar, ez azonban be van zárva (belülről van rajta a kulcs)  
(-10%-os Zárnyitás próba). 
 

Az ékszerésznő nemi identitására utalhat egy bőrkötéses, 
ezüstveretes, illusztrált könyvecske is, amely egy meglehetősen 
ismert és szókimondó mű, és a nők közötti szerelmet élteti. 
Ha érdeklődnek, akkor az egyik szomszéd láthatta is, hogy napokkal 
ezelőtt egy vonzó kyr nővel érkezett haza Ascyra. Pontosabb 
személyleírást azonban ő sem tud adni. 

 

Mit találnak? 
Odabent a szobában egy női holtestet találnak. Otthoni könnyű, 
szinte átlátszó selyem köntöst visel, és egy vértócsában – amely 
néhány órás lehet – fekszik a szoba közepén. Az egyik kezén 
láthatóan nyílt törés, a torkát pedig átvágták. Láthatnak egy, a falba 
fúródott hajítótőrt is, amelynek a tokja a nő ép alkarjára van 
felcsatolva. 
A nő egy középkorú, karcsú, barna hajú erv nő, hosszú haja most 
szét van terülve körülötte a földön, beleragadva a vértócsába.  
 
Egy kitömött vívóbábun sötét bőrruha és a nő tolvajfelszerelése 
mellette egy asztalon. Ez a rejtekszobája. Az ajtón belülről rajta van 
a kulcs, rá is volt fordítva. Az ellopott dolgokat nem találják, 
azonban találhatnak egy újabb rejtekajtót, amely szinte beleolvad a 
fal kárpitjába (Rejtekhelykutatás -20% vagy Észlelés -3-al). Ennek 
túloldalán van a lejárat az Alagútvárosba (lásd korábban), az ott 
szereplő csapdákkal. 
 

A szobában egy varázsló érzi a zavart a manahálóban, illetve ha 
valaki mágiát próbál használni, az is megérzi, hogy valami nincs 
rendben, és 5% eséllyel nem sikerül a varázslat. Ez azt jelenti, hogy 
itt vannak – voltak – az ellopott iratok, vagy valaki aquir 
hatalomszót használt. Vagy olyan mágikus praktikát, amely zavarta 
a manahálót. Körülbelül fél napja (hajnali órákban) lehetett, 
úgyhogy lassan helyreáll a háló szövete. 

Alapvetően ne támasszon a 

KM nehézséget sem a beju-

táshoz, sem pedig a kiju-

táshoz. Ezzel ne menjen az 

értékes játékidő.  

Azonban, ha a játékosok 

„kalandozókhoz méltatla-

nul” fosztogatni kezdenek 

az ékszerésznő házában 

található ékszerek között, 

akkor – amennyiben a 

bejárati ajtón mennek ki – 

nyugodtan várhatja ott őket 

egy osztag városőr, akiknek 

egy túlbuzgó szomszéd 

jelezte, hogy valami nincs 

rendben az ékszerész házá-

nál. És ekkor el kell 

számolniuk a náluk talált 

értékekkel. 

Persze, a felhajtójuk elintézi 

majd, hogy kiengedjék őket, 

ezzel azonban értékes időt 

veszítenek. 

A kalandban ennyivel lema-

radnak, viszont így megér-

zik, hogy tetteiknek követ-

kezményei vannak. 

 

Ha van a karakterek között 

Darton paplovag, az istene 

egyedi varázslatai közül a 

Holtak Útja varázslatot is 

használhatja, amellyel átél-

heti a halott életének utolsó 

5 percét. 
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Mi történt a szobában? 
Miután hazaérkezett a sikeres betörésből, a tolvaj megfürdött, 
átöltözött, ellátta a vágást a kezén, amely sokáig fel sem tűnt neki, 
majd a rejtekszobába ment, ahol meggyújtott egy színes, rúnákkal 
televésett gyertyát, amelyet a megbízója – egy kyr vérű nő, akivel 
néhány napja ismerkedtek össze, és akivel együtt is töltöttek egy 
szenvedélyes éjszakát (melynek következményeként, bár nem tud 
róla, magán viseli annak mágikus bélyegét) – adott neki. A gyertya 
állítólag jelzi a megbízónak, hogy sikerrel járt, és aki majd másnap 
majd meglátogatja azért, hogy átvegye a megszerzett tekercstartót 
és könyvet.  
 
Később bezárkózott a rejtekszobába, és – mivel nem volt ezzel 
ellentétes a megbízás – kíváncsiságból meg akarta nézni, hogy 
miket is lopott el. Éppen nekilátott volna kinyitni a tekercstartót, 
amikor a szoba egyik falán hirtelen megjelent egy sötét, 
embermagas ajtónyílás, amelyből kilépett az elegáns ruhás kyr nő 
egy utazóruhás, szürke köpönyeges, toroni, sebhelyes arcú férfi 
társaságában. Váratlanul érkeztek, és elég egyértelmű volt a 
fenyegetés. A tolvajnő hajítótőrt akart dobni a férfi felé, aki 
azonban csak mondott valamit, mire a nő jobb keze nyílt töréssel 
elreccsent. A tőr a falba fúródott a férfi feje mellett, a tolvajnő 
pedig a fájdalomtól térdre rogyott. A kyr nő nem meg sem mozdult, 
csak rezzenéstelen tekintettel figyelte, ahogy a sebhelyes arcú társa 
előre lép, és egy határozott mozdulattal torkon szúrja a tolvajt, aki a 
földre rogy. Ezután a nő a lassan terjengő vértócsát kikerülve 
magához vette az ellopott dolgokat és a gyertyát, majd egy újabb 
árnyékajtót a falra rajzolva úgy távoztak, ahogyan jöttek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moragan gróf ismerősének a háza a Pyerse negyed északi kapu felé 
vezető széles utcáján található, keleti irányba a Labdaháztól. Egy 
tekintélyes méretű palota, amely szorosan hozzáépült a mellette 
lévő, hasonló palotákhoz, amelyeket nemesek és gazdag polgárok 
birtokolnak. Van egy kétszárnyú kapuja, ahol akár egy lovas kocsi is 
behajthat a belső udvarba, illetve egy gyalogos kapuja is. Már a 
házon is látszik, hogy Algarion gróf jóval tehetősebb lehet, mint a 
megbízójuk. 
 
Az ajtón díszes kopogtató, illetve egy csengőzsinór is lóg mellette, 
azonban hiába jeleznek, senki sem nyit ajtót. Ha rápróbálkoznak, 
meglepődve tapasztalhatják, hogy a személyi bejárat díszesen 
faragott ajtaja nincsen bezárva. 
 

A házról nem írok külön leírást, lényegtelen. Díszes épület, odabent 
értékes festmények, szobrok, márványpadló, süppedős szőnyeg, 
festett falikárpitok, díszesen faragott bútorok, páncélok a falak 
mellett, festmények és szőttesek a falakon… 

 
Ami azonban lényeges, ahogy vizsgálják át a házat az, hogy csak 
holtesteket találnak odabent. Minden szolga, szolgálónő le van 
mészárolva, láthatóan levágták őket egy karddal. Összesen 11 
holttest van a házban, a legkülönbözőbb helyeken, a folyosón, a 
konyhán, az egyik hálószobában stb. Néhány órája lehetnek 
halottak. Az első holttestet a belső udvaron, a másikat pedig az 
épület előcsarnokába találják majd meg. Egy komornyik és egy 
szolgálónő. Ez utóbbitól véres lábnyom is vezet, amely egyenesen 
egy fogadócsarnokba viszi őket (a nő volt az utolsó, a többiekkel 
korábban végzett a gyilkosuk). Elég nagy a mészárlás, van akit 
szemből szúrtak le, van akit – mivel menekülni próbált – hátulról 
vágott le a támadó. A vérnyomok alapján hozzáértő (Élettan) 
megállapíthatja, hogy néhány órája történhetett, a reggeli órákban. 
 
A fogadócsarnokba egy nehéz, kétszárnyú ajtón lehet bejutni. Ez 
egy körülbelül 20 méteres, boltíves csarnok az első emeleten, ahová 

A szobában történt esemé-

nyek egy része kikövetke-

ztethető Mf Nyomolvasással 

(Af esetén próbadobás), 

vagy akár bővebb információ 

is nyerhető a bárdok Élő 

Történelem varázslatával. 

Illetve, mivel a nő halálában 

aquir mágia is közrejátszott, 

ezért a lelke kiszakadt a 

körforgásból, és idővel 

bosszúálló szellemmé válik 

majd. Most azonban még 

gyenge, zavarodott, és lelke 

a holtteste körül kering.  

Egy sikeres -2-es Asztrál 

próbával megérezhető a 

jelenlévő lélek (libabőr, fel-

borzolódó szőrszálak, mint-

ha valaki figyelne, hűvösebb 

a levegő stb…), és egy 

Boszorkánymester képes 

arra (majd a Necrografia 

besorolásában lidércnek 

minősül), hogy Élőholt 

idézéssel megidézze, és 

Holtak Nyelvével beszél-

gessen vele. 

 

Algarion gróf házában 

Csak ha a játékosok 

bejelentik, hogy figyelik a 

Csak abban az esetben, ha 

a játékosok bejelentik, hogy 

figyelik a környéket! 

 

Az épületet egy tolvaj is 

figyeli az egyik ház tetejéről. 

Jól rejtőzködik ezért egy 

Észlelés/Rejtőzködés ellen-

próba kell hozzá, hogy 

felfedezzék.  

A tolvaj rejtőzködés próbája 

18+2+k10, köszönhetően a 

sok tereptárgynak körülötte. 

A kyr boszorkány mágikus 

csókját viseli magán, aki azt 

a parancsot plántálta belé, 

hogy tartsa szemmel a 

házat, és ha bemegy valaki, 

akkor azonnal riadóztassa 

a városőrséget azzal, hogy 

mészárlás zajlik odabent 

majd lépjen le.  

A boszorkány arra is ügyelt, 

hogy 50E Nyelvbéklyót 

tegyen a tolvaj szájára saját 

személyére vonatkozóan 

(ETK 218. oldal) 
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karzatos márványlépcsőn lehet feljutni. Az ablakok színes 
ólomüvegből készültek, amelyek most, a napfény hatására színes 
mintákat rajzolnak a kőpadlóra. Az ablakok különböző jeles 
eseményeket ábrázolnak Kyria és Erigow történelméből. A falak 
mentén díszes vértek sorakoznak, illetve családi és hadilobogók a 
falakon.  
Az egyetlen bútor most egy faragott karosszék a terem kellős 
közepén, amelyben egy idős, kyr származék férfi ül. Jócskán benne 
jár a korban, már inkább inas, mint izmos, de most is látható, hogy 
egykoron daliás férfi lehetett. Mellkasig kigombolt fehér inget visel, 
magában hímzett sötét nadrágot (térdnél véres) és puha, térdig érő 
bőrcsizmát. Hószín sörénye dús, hosszú szakállát vér áztatja, és 
kézfejére is rá van száradva a vér. Mind a kettő csuklója fel van 
vágva, a padlón vértócsa, véres lábnyomok és a szék mellett egy 
vérrel írt felirat „Ram Darqua Quiphann”. Mellette a széknek 
támasztva egy véres pengéjű lovagkard (Fegyverismeret 
szakértelemmel megállapítható, hogy ősi kyr munka), illetve a szék 
mellett a lábánál a földre dobva egy szintén véres pengéjű tőr.  
 
Ami a leginkább feltűnő, hogy a szék előtti vértócsából egy 
tenyérnyi széles vérnyom kanyarog a márványlapokon, körülbelül 
2,5 méter távolságra, ahol hirtelen véget ér. Mintha csak egy véres 
rongyot húztak volna ott végig. 
 

A házban nem érzékelni semmiféle zavart a manahálóban, tehát 
elvileg nem járt itt az aquir mágiát sugárzó tekercs. 

 

-2-es Mf Történelem vagy Mf Legendaismeret próbával tudható, 
hogy egy ősi kyr romváros található néhány órányira az ereni 
Daroveen várostól, amelyet Quiphannak neveznek.  
 
Aki rendelkezik legalább Af Helyismeret (Eren), vagy Af 
Történelemmel vagy Af Legendaismerettel, az tudhatja, hogy 
Daroveen egy poros kisváros valahol Eren délnyugati határvidékén, 
innen közel ezermérföldnyire. 

Illetve Mf Helyismeret (Eren) vagy Mf Vallásismerettel rendelkező 
karakter tudhatja, hogy az előző évben – a Sötét Együttállás évében 
– találtak egy ősi kutat – a Révület Kútja – Quiphann mellett, egy ősi 
kyr templomromban, amelyet Noir papok „vettek birtokba”, és 
amely különös, jövendőmondó álmokat küld a környékén 
tartózkodóknak. Emiatt elég sok zarándok látogatja az addig poros 
határvárost.  
 
-2-es Mf Legendaismeret próbával Quiphannról még az is tudható, 
hogy valamilyen alakváltók lepték el a várost, és mivel veszélyt 
jelentettek a Kyr utódállamokra, ezért a Pyarron előtti 2500 körüli 
években Shulur és Ryek összefogtak, és ryeki démonlovasok az 
összes alakváltót megölték. Ezt követően néptelenedett el a város. 

 

-2-es Mf Vallásismeret vagy Mf Legendaismeret vagy Mf Ősi nyelv 
(kyr) képzettséggel rendelkező karakter tudhatja, hogy a Ram 
Darquan ryeki szó, egy véráldozó, démonidéző ünnep neve (Amikor 
a Korsum - a második bolygó, mai nevén Caruna - elhalad a 
manapság Vérgyűrűként ismert csillagkép előtt, és így egy szemet 
formáz), ekkor ryekiek hite szerint a szférák együttállása kedvező a 
dhaemonok megidézéséhez.  

 

Mi történt a házban? 
Amit esetleg láthatnak Élő történelemmel vagy más praktikával.  
Kora reggel van. Bár még világítanak odabent gyertyák is, az 
ólomüveg ablakokon is utat talál már a napfény, színes mintákat 
rajzolva a terem padlójára. Algarion gróf véres karddal a kezében 
belép a terembe az ajtón. A teremben már ott tartózkodik egy szép 
kyr nő és egy toroni, sebhelyes arcú, szürke kabátos férfi. A gróf 
odabiccent nekik, majd – véres lábnyomokat hagyva maga után – a 
terem közepén lévő székhez megy. 
Letámasztja a kardot, felvesz egy tőrt a székről, majd leül, és mintha 
csak minden nap ezt csinálná, előbb felmetszi az egyik karján az 
ereket, majd átveszi a másikba a tőrt, és felmetszi azt is. 
Pár pillanat múlva a vére a padlóra kezd csöpögni, vékony 
vérpatakká áll össze. Aztán a jobb csuklójából mintha valami véres, 

Mf Démonológia, Mf Legen-

daismeret, illetve varázsló 

kasztú esetén -4-es 

Intelligencia próba esetén 

tudható, hogy a ryeki 

eredetű dhaemon elnevezés 

nem azonos a köznyelvben 

használt démonnal. Annál 

sokkal veszélyesebb és 

nagyobb hatalmú. A külső 

síkok aquirjainak is tartják 

őket. 

Amennyiben ezekre az 

információkra a karakterek 

nem jönnek rá, ezekről 

Moragan gróf is felvilágo-

síthatja őket, amikor beszá-

molnak neki a nyomozás 

aktuális állásáról. 

 
Ami a kaland szempontjából 

fontos, hogy a Ram Darquan 

nem éjszakára, hanem nap-

középre esik most. 

Ennek ismeretéhez azonban 

egy asztronómus kellene, aki 

ezt kiszámolja. 
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A Ram Draqua ryeki szó, és 

mivel ez a nyelv az ősi kyr 

alapokon nyugszik, így Mf 

Ősi nyelv (kyr) ismerettel 

tudható, hogy a jelentése „a 

Szem kinyílik”. Af esetén 

próbadobás -2-vel. 

 

A szobában történt esemé-

nyek egy része kikövetkez-

tethető Mf Nyomolvasással 

(Af esetén próbadobás), 

vagy akár bővebb informá-

ció is nyerhető a bárdok Élő 

Történelem varázslatával. 

 

Ha van a karakterek között 

Darton paplovag, az istene 

egyedi varázslatai közül a 

Holtak Útja varázslatot is 

használhatja, amellyel átél-

heti a halott életének utolsó 

5 percét. 

 

 



nyálkás valami jönne elő, amely a padlóra cuppan, és véres nyomot 
húzva maga után elkezd a kyr nő felé csúszni (Af Démonológiával 
vagy Mf Vallásismerettel felismerhető, hogy ez egy nyirokdémon). A 
kyr nő lehajol, felhúzza selyem köntöse ujját, megvágja az alkarját 
(néhány régi heg nyoma látszik ott), majd lehajol. A nyirokdémon 
felkúszik a nő kezén, és eltűnik a karjában. 
Pár pillanatig még nézik a széken ülő nemest, ahogy annak vére a 
földre folyik, majd a falhoz mennek, ahol a nő varázsolni kezd, mire 
a falon egy árnyékajtó jelenik meg, amelyen belépnek. Az ajtó 
hamarosan bezáródik utánuk. 
Az öreg kyr pár szívdobbanásig még a széken ül, majd tekintete 
megrebben, támolyogva feláll, térdre is rogy. Láthatóan elég 
gyenge már. Nem adja fel, egyik ujját a saját vérébe mártva, 
négykézláb térdelve, reszkető kézzel írni kezd, egyre lassabban. 
Aztán utolsó erejével még visszaül a székre, a feje a mellkasára 
bukik. Vége. 
 

A városőrség érkezése 
Bárhogy legyen is, amikor a játékosok végeznek odafent a 
fogadócsarnokban a nyomok összegyűjtésében (erre hagyjon nekik 
a Km elég időt), hallják, hogy valaki zörget az ajtón, illetve megszólal 
a csengő harangja. Ha kinéznek az ablakon, láthatják, hogy odakint 
az utcán egy csapatnyi városőr várakozik a ház előtt. Aztán pár 
szívdobbanás múlva be is lépnek a házba, de odakint is hagynak 
kettő őrt. Maximum 1-2 perce van a játékosoknak, mielőtt 
megtalálják őket odafent.  
 

Menekülhetnek a háztetőkön keresztül, vagy akár meg is várhatják 
a városőröket. 

 
Ha ez utóbbi mellett döntenek, akkor a városőrök úgy állnak 
hozzájuk, mintha ők követték volna el a mészárlást a palotában. 
Meglehetősen hangosak, erélyesek. Lefegyvereznek, letérdeltetnek 
mindenkit. Ha játékosok karakterei ellenállnak, akkor könnyen 
harccá fajulhat a helyzet, és abból utána nehezebb lesz 
kimagyarázni magukat. 

A városőrség névtelen forrásból kapott olyan információt, hogy 
ismeretlenek hatoltak be a házba (szinte percekkel azután, hogy 
oda beléptek a játékosok), ahonnan utána sikolyok harsantak fel. 
Ezért a nagyobb létszám és az erélyes fellépés.  
 

Városőrök (20 fő): Ké: 34 Té: 50 Vé: 110 Sebzés: 1k10 Ép: 8 Fp: 28 
SFÉ: 3 (láncing) 
CÉ: 30 (könnyű számszeríjjal) Sebzés: 1K6+1 Hosszúkarddal 
harcolnak. AME: 13 MME: 12  

 
Aztán, körülbelül egy fertály óra múlva érkezik a Magisztrátus egy 
tapasztalt nyomozója, aki kifaggatja a játékosokat, hogy mit is 
keresnek ott, illetve úgy dönt, hogy el is mehetnek, mivel a nyomok 
alapján számára egyértelmű lesz majd, hogy a gyilkosságok órákkal 
korábban történtek. Persze, azért figyelmezteti őket, hogy lehetnek 
még majd kérdései, ezért ne hagyják el a várost. 
 
A nyomozó egy, az ötvenes évei elején járó magas erv férfi, aki a 
kicsit sötétebb bőre alapján kyr felmenőkkel is büszkélkedhet. 
Tekintete átható, jégkék, haja barna, a halántékán már deresedik. 
Elegáns, kék színű, ezüsttel átszőtt kabátot visel, amelynek mellkas 
részére a Magisztrátus ezüstből és aranyból vert jelvénye van tűzve. 
Gideon nyomozóként mutatkozik be, a Városi Tanácsot 
(Magisztrátust) képviseli. Kialvatlannak tűnik. 
 

Gideon nyomozó: Rendelkezik Mf Emberismerettel, így – hacsak 
nem rendelkezik valamelyik karakter Mellébeszélés képzettséggel, 
és tesz vele szemben sikeres próbát –, könnyen átláthat a 
hazugságon. A nyomozó ezt a próbáját 15+2+K10-el dobja. Emellett 
mesterfokú pszi használó, rendelkezik pszi pajzsokkal, AME: 50 
MME:52.  

 
 
 
 
 

Illetve, mivel a gróf halálá-

ban démoni megszállás és 

jelenlét is közrejátszott, 

ezért a lelke kiszakadt a 

körforgásból, és idővel kísér-

tetté válik majd. 

 Most azonban még gyen-

ge, zavarodott, és lelke a 

holtteste körül kering.  

Egy sikeres -2-es Asztrál 

próbával megérezhető a 

jelenlévő lélek (libabőr, 

felborzolódó szőrszálak, 

mintha valaki figyelne, 

hűvösebb a levegő stb…), 

és egy Boszorkánymester 

képes arra, hogy a gróf 

lelkét (amely majd a 

Necrografia besorolásában 

kóborló dögnek minősül) 

Élőholt idézéssel megidéz-

ze, és Holtak Nyelvével 

beszélgessen vele. 

Fontos azonban megjegyez-

ni, hogy amikor benne volt 

a démon, akkor a saját 

lelke aludt, illetve csak 

álomszerűen érzékelte a 

külvilágot, tehát az elmúlt 

egy hét történéseiről nincs 

információja, csak képi 

bevillanások. 

 A kalandmester csepegtet-

het némi információt (leír-

hatja a kyr nőt, a társát, a 

nyirokdémont, tehát min-

dent, ami azután történt, 

hogy a démon elhagyta a 

testét.)  

Ami élénken él benne, az 

az, ahogy lemészárolja a 

háza népét, ezért egy 

dühös, félőrült, bosszúra 

szomjazó szellemet írjon le 

a kalandmester. Ha pedig 

nagyon erőszakosak a játé-

kosok, rájuk is támadhat, és 

hekatorként megkísérelheti 

megszállni valamelyik ka-

rakter testét. 
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Ennél több információt nem tudnak szerezni, ebből kell 
gazdálkodniuk. Hacsak nem rendelkeztek mágikus praktikával, 
amellyel megtudhatták, mi zajlott le a tolvajnál és a grófnál, akkor 
egyetlen információ áll a rendelkezésükre, amelyen elindulhatnak, 
mégpedig a szöveg, amelyet a néhai gróf saját vérével írt a padlóra. 
Ebben az esetben a tolvaj halálának körülményei és a gróf őrült 
mészárlásának az oka is rejtély marad számukra. 
 
Ha lehetőségük volt ennek a kettő eseménynek a megismerésére, 
akkor bővebb információval rendelkeznek ugyan, de ekkor is csak 
egyetlen tényleges nyom van, amin elindulhatnak, ez pedig a három 
véres szó, amelyet a néhai Algarion gróf hagyott hátra.  
 
„Ram Darqua Quiphann” 
 

Ha korábban nem jöttek rá, hogy mit jelent a padlóra írt szöveg, 
akkor erről felvilágosíthatja őket a megbízójuk, amikor visszatérnek 
hozzá (akihez hamarosan befut a felhajtójuk, a Kapitány is… Vagy ha 
megvárták a városőrséget Algarion gróf házában, akkor ő hozta ki 
őket onnan), hogy beszámoljanak a nyomozás jelenlegi állásáról. 
Mivel most úgy tűnik, hogy holtvágányra jutottak. 

 
Ha minden információ összeáll, akkor tudják, hogy a könyv 
démonkutak pontos helyét tartalmazza, a tekercs démonidézéshez 
kell, ráadásul négy nap múlva pont ideálisak lesznek a körülmények 
egy ilyen gonosz praktika végrehajtásához. Mivel pedig a 
démonkutakba azokat a démonokat zárták, amelyeket nem tudtak 
elpusztítani (vagyis az erősebbeket), ezért ki tudja, milyen pusztító 
hatalmat szabadítanának a tolvajok a világra. 
 
Ráadásul a démonkutak pecsétjeit jelentősen meggyengítette a Psz. 
3455-ben kezdődő XII. zászlóháborúban a dorani varázslók 
ballépése, amikor a Dawa irreálmágia tanai alapján akartak mágikus 
védőműveket kiépíteni, ez azonban a manaháló háborgásához és 

számos torzulásához vezetett, és évekbe telt az általuk okozott 
károk csillapítása. 
(Forrás: Északi Szövetség 39. oldal) 
 
Daroveen azonban elérhetetlennek tűnik jelenleg a számukra, főleg 
négy napon belül. Hiszen, még ha be is jutnának a Belsővárosba, 
ahonnan térkapun átkelnének Erenbe (lásd oldalt a leírást), még 
onnan is legalább 4 napos út (400 mérföld) az ereni határvidéken 
található város, ahová így, legjobb esetben is az utolsó pillanatban 
esnének oda, ha ugyan nem maradnának le a fejleményekről. 
Persze, ez is egy opció, amely váltott lovakkal, folyamatosan 
haladva működhet, mint egy végső lehetőség. 
 

Bár a játékosok elég találékonyak, valószínűleg nem rendelkeznek 
olyan mágiával, amely meggyorsíthatná az útjukat. Mivel a 
varázslónak a távolbahatásához látnia kell, hogy hová akar 
teleportálni, vagy térkaput nyitni, és erősen kétséges, hogy pont 
Daroveenbe van zóna varázsjele. Ha van a csapatban boszorkány, 
annak is tudnia kell, hogy hová nyit esetlegesen árnyékkaput, és 
ebből is több kellene, mire odaérnek. Előbb fogyna ki a manából és 
merül ki teljesen. Bár, rövidíteni lehet ezen a módon is. 

 

A crantai térkapu 
Ezt a lehetőséget Moragan gróf veti fel, ha visszamennek hozzá, és 
beszámolnak neki a nyomozás állásáról.  
 
Az egyik könyvespolchoz lép, ahonnan egy enyhén megégett és 
láthatólag valamikor el is ázott, bőrkötéses, madzaggal átkötött 
noteszt vesz le, amelybe kék tintával, kézírással írtak és rajzoltak. 
Toroni nyelvű. 
 
Ez egy toroni katonatiszt naplója, amelyet 75 esztendővel ezelőtt, a 
XIII. zászlóháború során írt. Máig kérdéses sokak számára, hogyan 
jutott el toroni légiósok egy több száz fős egysége már a főseregek 
megérkezése előtt Erigow határába. Azt mindenki tudta, hogy 
valószínűleg térkapu segítségével, de a mai napig mindenki azt 

Ha úgy döntenek, térkapu-

val Erigowból Eren városába 

mennek: 

 

A Belsőváros őrsége akárkit 

nem enged be, de őket a 

Kapitány átjuttathatja. 

Erigow Belsővárosban álló 

térkapui mind kyr erede-

tűek, amelyeket Psz. 1811-

ben viszonylag csekély 

erőfeszítéssel működőképes-

sé tudtak tenni a dorani 

magiszterek. 

A hat működő Kaput fehér-

márványból készítették, dí-

szes faragványai és dombor-

műves tájképei alapján pon-

tosan megállapítható, hová 

nyíltak az Ötödkor idején.  

A Kapuk Terén több tucatnyi 

más, működésképtelen 

Kapu és a kyr időkből 

származó szobor található; 

gyönyörű hely, amelyet ápolt 

kert tesz feledhetetlenné. 

Erigowből jelenleg Erenbe, 

Erionba és Doranba lehet 

utazni. Az utazás megkez-

dése ingyenes, az állatok 

átjuttatásáért egy arany-

koronát kérnek. 

 
Forrás: A Szürkecsuklyások 

Északfölde című kiadványa. 

 

Hogyan tovább? 
Eren térkapui a Belsővá-

rosban, a Dannor-dombon 

találhatóak, egy kisebb, 

lovagvárra emlékeztető 

erődítményben, a Kapuk 

Várában.  

A kör alakú építmény belső 

udvarán hat-hat érkezési és 

indulási kapuív áll. Az építők 

az egyes Kapuk előtt kő-

mozaikból rakták ki az 

adott kapuhoz tartozó 

ország címerét (Erigow, 

Erion, Doran, Davalon. A 

Kahrei és az Ifini Kapuk 

jelenleg le vannak zárva. 

Előbbi mágikus, utóbbi 

politikai okokból.)  

Az érkezés ingyenes, a 

Kapuk Várából a városba 

történő kilépésért azonban 

egy aranyat kell fizetni. 

 
Forrás: A Szürkecsuklyások 

Északfölde című kiadványa. 
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feltételezi, hogy az ideiglenes kapu lehetett, amelyet a Császárság 
mágiahasználói nyitottak. Ebben azonban szerepel, hogy az ősi kyr 
Quiphann városa közelében, attól néhány napnyira van egy ősi 
crantai rom, amely egy térkaput őriz. A toroni leírja, hogy a 
boszorkánymesterének hogyan sikerült életre keltenie a térkaput 
ahhoz, hogy át tudjanak kelni rajta egy, az egykori Enrawell (a mai 
Erigow, a crantai időkben pedig ki tudja, hogyan nevezték) 
közelében lévő másik kapuhoz. Mindössze egy légióst ragadott 
magával a kapuk között húzódó semmi, ami említésre sem méltó 
veszteség.  
 
Ebből látható, hogy a kapu működik. Ráadásul valahol Daroveen 
közelében nyílik, mivel a város az egykori Quiphann közelében 
található. Mivel ezt a naplót a gróf elmondása szerint más nem 
ismeri - és amelynek írója meghalt az anuriai sárkánylovasok 
támadásában a háború vége felé -, így elvileg más nem tudja, hogy 
a kapu működőképes és átjárható. 
 
A gróf a fentiek miatt számos feljegyzést nézett át a crantai idők 
térkapuinak működéséről, ezek alapján akár egy kiselőadást is 
rögtönözhet a kalandmester az érdeklődőbb játékosok számára. 
 

„A crantai térkapukról sajnos nem sok emlékünk maradt fent. 
Mintegy másfél évvel ezelőttig működött az utolsó a Quiron 
Pentádban, Aschaon városában, azonban néhány hónapja az egyik 
végpontját megrongálták, és azóta ez a kapu elnémult.  
 
Mivel a crantai időkből nem maradtak fenn feljegyzések, minden, 
amit a mágiájukról tudunk, a kyrek által leírtakon alapult, illetve 
olykor-olykor a crantai építmények, sírok falain lévő vésetek 
tartalmaznak információ töredékeket. 
A téma egyik kutatója egy közel 300 évvel ezelőtt élt dorani 
magiszter, Virom Arcadus volt, ő próbálta meg feltérképezni az 
Északi Szövetség területén fennmaradt olyan crantai romokat, 
amelyek az ősi térkapu háló részei lehettek, és ő volt az, aki 
megpróbált magyarázatot adni a működésükre.  

Mivel munkája során hivatkozott olyan feljegyzésekre is, amelyet a 
misztikus Fakó Zarándok vetett papírra évezredekkel ezelőtt, ezért 
tudományos körökben sokan megkérdőjelezik az általa leírtak 
valóságtartalmát. 
 
Dorani körökben közismert, a mai térkapu háló északon kyr, délen 
pedig godoni alapokon nyugszik. Mind a kettő mágikus rúnákkal és 
rajzolatokkal operál, amelyek a környezetből vonják el a kapu 
működtetéséhez szükséges manát. Ezért térkaput csak olyan helyen 
lehet építeni, ahol az ennek működtetéséhez szükséges mana 
folyamatosan rendelkezésre áll, vagyis több mana termelődik 
vissza, mint amennyit a rajzolatok a kapu fenntartásához kivonnak a 
manahálóból. Továbbá, bár régen a kyrek készítettek olyan kapukat 
is, amelyeken át több helyre is el lehetett jutni, manapság Doran 
már csak olyan kapukat készít, amelyek két pontot kötnek össze (így 
bárki használhatja). 
 
A crantai térkapuk teljesen más elven működtek. Ugyanúgy a 
manahálót csapolták meg, de teljesen más módon. Az egykori 
Crantai Birodalmak területét járva a mai napig találkozik az utazó 
ereklyesziklákkal, mérföldeken át húzódó kősorokkal, mázsányi 
kövekből épített sziklagyűrűkkel, a pusztaságok közepén sehová 
sem vezető kapu boltívekkel. 
Ők is tudták, hogy egy kapu működéséhez mana kell, bár ezt ők 
máshogy, natah-nak nevezték. Sokszor homályos, hogy az 
istenkirályok korában a varázslat erejét, vagy a hatás 
létrehozásához szükséges mana mennyiségét értették-e alatta.  
 
A natah mérőszámai, ha a szórványos feljegyzéseknek hinni lehet, 
hozzávetőlegesen úgy aránylanak a hetedkori mágusok mana 
mennyiségeihez, mint a természeti katasztrófák megnyilvánulása a 
gyarló emberi izomerőhöz.  
A legderülátóbb becslések – ősi toroni források – szerint a 
Boszorkányerőd évezredek óta változatlanul uralkodó nagyjai is 
legfeljebb egy-egy natahnak megfelelő mágikus erővel bírhatnak.  
Mindenesetre ezek a crantai a rúnasziklák a feltételezések szerint 
két fontos célt szolgáltak. 
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Egyrészről összegyűjtötték a manahálóból a manát, és azt egy 
meghatározott helyre szállították, irányították, hogy ott sűrűsödjön 
össze, másrészről pedig, ahogy a varázshasználók a zónájukat, úgy a 
crantai mágusok a saját mágikus erejüket is képesek voltak ezen a 
hálózaton keresztül kiterjeszteni, akár mérföldek százainak, 
ezreinek messzeségébe is. 
 
A crantai térkapukat egykoron ilyen sziklamágikus rajzolatok és 
építmények látták el a működésükhöz szükséges töredék natahhal, 
ezért volt lehetséges, hogy olyan helyeken is működhettek 
térkapuik, ahol manapság lehetetlennek tartják.  
Egy létesítendő kapu helyét ugyanis geomantikus módszerekkel, a 
földmélyi áramokhoz igazodva kell meghatározni. E földmélyi 
áramok óriási erőfeszítésekkel fölerősíthetik, és így egy adott helyet 
utólag is térkapu létesítésére alkalmassá lehet tenni (ahogy tették 
azt a crantaiak kőköreikkel és sziklasoraikkal). 
  
A manaháló és a földmélyi áramok azonban állandóan változnak, 
alakulnak. E változás rendkívül lassú, évezredes folyamat, így ez a 
probléma fel sem vetődik a csak rövid ideje (száz években 
mérhetően) nyitott kapuk esetében, de komoly gondot okoz 
azoknál, amelyeknek akár korokon keresztül kellene működniük. 
Ezért ezek a kapuk egyfajta karbantartást igényelnek, és a 
szükséges felügyelet elmaradása esetében a kaput nem lehet az 
idővel szükségszerűen megváltozó körülményekhez igazítani, így a 
működése során „hibák” jelentkezhetnek. Ez tapasztalható a 
pentádbeli kapuk esetében éppúgy, mint sok más régi, ismeretlen 
működésű kapunál.  
E hiba jelentkezhet úgy, hogy az átutazókon rosszullét vesz erőt, 
esetleg megöregednek, vagy egyenesen elvesznek. 
Virom Arcadus szerint valamennyi crantai térkapuban egy kristály 
található, amely egyrészt képes a környezetéből felvenni a manát, 
amit a kapuhoz tartozó sziklaformációk biztosították számára, 
azonban képes azt tárolni is, és azzal magát a kaput működtetni. 
Elmélete alapján – amelyet a feljegyzései szerint ő maga is kipróbált 
– bármely mágiahasználó képes arra, hogy a saját manájából 
mágikus energiával töltse fel ezt a kapukristályt, és ezt követően 

megnyissa a kaput (bár leírása szerint ő nem kelt át, mivel nem 
tudta, mi várja a túloldalon).  
 
A crantai kapuk használatának veszélye abban rejlik, hogy nem 
tudni, hogy az érkezési oldalon lévő kapu milyen állapotban van, 
működőképes-e, hiszen minimum 16 ezer év telt el az utolsó crantai 
térkapu létrehozása óta, azóta pedig a földmélyi áramok jelentősen 
elvándorolhattak, és akár a kristály is lemerülhetett. Ha pedig valaki 
egy olyan kapun kíván keresztül lépni, amelynek nincs kijárati 
oldala, könnyen a kapuk közötti térben találja magát. Örökre 
elveszve. „ 
 
Forrás: Malcom J. Hunt, Alan O’ Connor alapján (módosítással) 

 
Ami lényeges, hogy tudják, van egy térkapu az úti céljuk közelében 
– egy-két napnyira –, ami – hála a mana és a földmélyi áramlások 
folyamatos vándorlásának –, most újra működőképes (vagy 
legalábbis 75 évvel ezelőtt az volt), és a feljegyzés tartalmazza a 
kapu „tárcsázási” kódját is, amely négy crantai rúna. Ezeket a 
megfelelő sorrendben kell megérinteni. 
 
Ez egyetlen probléma ezzel a lehetőséggel az, hogy a Moragan 
grófnál lévő toroni napló nem tartalmazza az Erigow közelében lévő 
ősi crantai kapu pontos helyét, amely évezredekig rejtve maradt 
(legalábbis az utóbbi több mint 3000 évben az egykori Enrawell 
romjain megtelepedő ervek nem tudtak róla). Úgyhogy, ezt előbb 
meg kellene találniuk.  
 

A megoldás 
A megoldás végül a Kapitánytól érkezik, aki bejelenti, hogy ő 
pontosan tudja, merrefelé található az Erigow közelében lévő ősi 
crantai kapu. A toroni feljegyzéséről ugyan nem tudtak, azonban 
foglyot ejtettek 75 évvel ezelőtt a herceg katonái, akik annak 
elmondása alapján kicsit több mint félnapnyira, egy addig crantai 
temetkezési helynek hitt erdős domb alatt rejtőző ősi romban 
bukkantak rá a crantai kapura.  
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Ez a kapu pedig még most is működik.  
A herceg dorani magisztereket vont be a kutatásba, akik az ősi, 
mára nagy részben működésképtelen kyr térkapu hálózat mellett az 
évezredek során fellelt, működésképtelen crantai kapukról is 
rendelkeztek feljegyzésekkel. A segítségükkel sikerült újra 
beüzemelni az erigowi kaput, és vele párhuzamosan, az utóbbi több 
mint fél évszázadban összesen vagy féltucatnyit szerte Észak-
Yneven és a Quiron-tenger déli partvidékén. A kapu léte azonban 
továbbra is titok, azt időnként az északiak titkosszolgálata használja, 
akik ügynököket és embervadászokat juttathatnak el Észak 
különböző pontjaira anélkül, hogy igénybe vennék az ismert utakat, 
vagy egy ideiglenes térkapuk nyitásával járó mana örvényekkel 
hívnák fel magukra más varázshasználók figyelmét.  
 
Ennek köszönhetően a kaput őrzik. Azonban van rá lehetőség, hogy 
egy csapatot eljuttasson a kapuhoz. A többi pedig már a 
játékosokon múlik. 
 

Átkelés a térkapun 
Az ősi crantai kapu lovon mintegy félnapos útra található 
északkeleti irányba Erigowtól, az egykori Enrawell városhatárán is 
túl. Az út odáig művelt szántókon, tanyákon és falvakon keresztül 
vezet, amelyet itt-ott ősi romok szegélyeznek. A térkapu egy ős 
öreg erdőségben található, egy tisztáson lévő domb alatt, amelyet 
évezredekig temetkezési dombnak hittek a helyiek, és emiatt 
szellemjárta helynek tartották. A dombot sűrűn fák és bokrok 
nőtték be, csak egy két helyen bukkannak elő alóla az ősi romok.  
A romot egy csapatnyi erigowi hegyivadász őrzi, akik az oda vezető 
utat és a romot is vigyázzák. Amiért a Kapitány el tudja őket oda a 
kapuhoz, annak oka az, hogy a kaput ebben a váltásban őrző 
katonák valamennyien seoxlánok. Ez az Erigowban élő néptörzs 
összetart, és ezek a katonák valamennyien végsőkig tisztelik a 
Kapitányt, aki elkíséri őket a kapuig (át azonban nem kel majd 
velük). 
 

A kapu a domb mélyén található. A bejáratot sűrű bokrokkal és 
lelógó indáikkal, borostyánnal álcázták, odabent ősi lépcsősor vezet 
le a mélybe, ahol egy hatalmas csarnok található. A csarnok falait 
boltíves, faragott oszlopok tartják, amelyek az ősidők crantai 
harcosait és démonait ábrázolják. A csarnok közepén magasodik a 
crantai kapu obszidiánból faragott fekete boltíve, amelynek rúnáit 
füstkvarc betétek alkotják, és amely olyan széles és magas, hogy 
akár egy lovas is át tud haladni rajta. 
 
A kapu felől a mágiahasználók érzik a mana lüktetését, áramlását. 
Az aktiváláshoz mindössze annyit kell tenniük, hogy a toroni 
naplóban talált crantai rúnákat a megfelelő sorrendben egymás 
után megérintik, aminek következtében a kapuboltív belsejében 
először megremeg a levegő, amely fokozatosan elsötétedik, és a 
végén olyan, mintha egy sötét mélységbe tekintenének bele. 
 
A kapun átkelőknek egy sötét folyosón kell végigbotorkálnia, erősen 
összpontosítva a helyre, ahova meg akarnak érkezni, különben 
elkeveredhetnek a kapuháló szálai közt. Az út, mely akár percekig 
eltarthat elég hátborzongató: 
 
„…A sötétből karok nyúlnak utánad, sosem látott lények tekintete 
figyel… persze, csak míg oda nem kapod a fejed. Mindez csak a 
látásod peremén, villanásnyi ideig látszik, majd csak a sötét kavargó 
köd, ami közétek tolul. 
De nem is ez a legrettenetesebb, hanem a hangok, melyek hol 
csendesen, hol egészen hangosan dünnyögik legféltettebb titkaid, s 
te nem tudhatod társaid hallják-e eme elkárhozott kórust. Egymást 
csak alig halljátok, mintha víz alatt haladnátok, s a távolságok és 
irányok lassan értelmüket vesztik, néha egészen úgy érzitek, mintha 
egy alagút plafonján araszolnátok – aki elvéti az Akaraterő próbát 
úgy érzi, lezuhan, illetve ha kapaszkodik társaiba, mintha csak azok 
tartanák meg. Ha valaki elkeveredik, az szinte kizuhan majd az alább 
részletezett kapuk egyikén.” 
A karakterek sikeres Akaraterő próbával juthatnak át a kapun.  
 

A térkapu működésének 

leírását és mechanikájának 

alapjait a 2007. évi 

Kalandozók Karneválja „A 

Lobogók Árnyékában” címet 

viselő kalandjából kölcsö-

nöztem. 
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Abban az esetben, ha egymásba kapaszkodnak, és 
valamelyikkőjüknek sikeres a próbája, abban az esetben 
mindannyian átjutnak. Erre ne hívd fel a játékosok figyelmét, csak 
figyeld, mit mondanak, hogyan lépnek át a kapun. 

 
Azonban, ha bármelyik karakter külön mozog, és nem dobja meg az 
Akaraterő próbáját, az az alábbi helyeken köthet ki (1k6/3). 
 
1. Az Anublien tóvidék vadonjának egy távoli pontján, egy félig 
mocsárba süllyedt palotában, melyet legtöbb helyen derékig, néhol 
nyakig érő víz lepett el. Mindenfelé igen dús növényzet tenyészik. 
Moszatok, gombák, hínár, békalencse, nyálkatömegek. Az épület 
máskülönben teljesen kihalt, az egyetlen veszélyt csakis a vízbe 
fulladás jelenti, a víz alá rejtőzött lépcsők és más nyílások miatt. A 
kapu itt félig a vízbe merült, nyálkás növények és liánok borítják, 
amiket le kell róla vágni, hogy láthatóvá váljanak a rúnák. 
 
2. A Nyugati Pusztaság mélyébe. A látóhatárig hullámzó fűtengerből 
csakis a Kapu boltíve emelkedik ki. A karakterek ezen a területen, 
ha egy óránál több időt töltenek el, vagy ha a kaputól egy 
mérföldnél messzebb távolodnak el, aunok figyelmét vonhatják 
magukra (megjelenők száma 1k6/2+1). A kapu magányosan áll a 
pusztában, néhány kopott kőoszlop áll csak körülötte. Az időjárás 
erősen megviselte, ezért az obszidián felszíne és a rúnák is erősen 
megkoptak, nehezen kivehetőek. 
 
3. Egy ősi erőd pincéjébe jutnak. Néhány percnyi kavarodás után 
könnyen megtalálhatják a felszínre vezető járatokat, és az alig 
deréknyi romok között felfedezhetik Orwella papnőinek ocsmány 
véráldozatának hátrahagyott nyomait. A környéken, köveken, 
fákon, mindenütt feltűnnek Orwella szent jelképei, a kígyószív és a 
fekete orchidea. Ez egy elhagyatott erőd Gro-Ugon és Tiadlan 
határvidékén a hegyekben. Ha egy óránál több időt töltenek el, 
vagy ha a kaputól egy mérföldnél messzebb távolodnak el, orkok 
figyelmét vonhatják magukra (megjelenők száma 2k6+4). A kapu a 

pince egyik fala mellett áll. Viszonylag épen megmaradt, azonban a 
felszínét ork „graffiti” és festett Orwella szimbólumok borítják.  

 

Izzaszd meg őket, mire sikerül az esetleges játékosnak 
(játékosoknak) kideríteniük, hogy hova is kerültek valójában. Csak 
az a karakter és csak akkor „téved” el, aki nem dobta meg az 
Akaraterejét, és nem voltak egymáshoz csatolva. Ebben az esetben 
egyedül találja magát egy ismeretlen helyen (a társai nélkül, míg a 
társai nélküle érkeznek meg a célállomásra). Ha többen is elvétik a 
próbájukat, annyi engedményt tehetsz, hogy a hibázók 
valamennyien ugyanarra a helyre érkeznek meg. 

 
A karakterek értelemszerűen bármikor visszaléphetnek a kapuba, 
mindössze csak néhány percet kell várniuk, míg a rúnák újra életre 
kelnek. A kapu erejének visszatértét a lassan felderengő rúnák, 
illetve a kapu boltívének félhomályában erőre kapó, mindent 
elnyelő sötétség jelzi. 

Aun (Sáskaharcos) 

Ké: 40 Té: 80 Vé: 120  

Ép: 18 Fp: 56 

Sebzés: 1k10+2 (kéthegyű 

lándzsa)  

Támadások száma 2. 

SFÉ: 3 (kitinpáncél) 

 

(Bestárium 2. 196. oldal) 

Ork 

Ké: 26 Té: 69 Vé: 101 

Ép: 10 Fp: 16 

Sebzés:1k10+1 

(hosszúkard)  

Támadások száma 1. 

SFÉ: 2 (bőrvért) 

 

(Bestárium 2. 178. oldal) 

 



 
 
A Quiron-tengertől nyugatra elterülő végtelen pusztaságokat, 
erdőségeket, és hófödte, neves és névtelen hegyvonulatokat a 
Hetedkor végén egy birodalom sem vallotta magáénak, bár nyíltan 
vagy titokban többek is igényt tartottak azokra. Hajdan, még az 
Ötödkor hajnalán, a Crantai Birodalom aranykorában, települések 
álltak itt, mígnem a távoli Calowynről érkezett kyrek alig egy évtized 
alatt le nem rombolták azokat, hogy romjaikon új, még 
pompázatosabb városokat emeljenek.  
Aztán, mintegy hatezer évvel ezelőtt a legyőzhetetlennek hitt Kyr 
Birodalmat alapjaiban rengette meg egy ismeretlen, déli istencsalád 
kitaszított istennője, és a széthulló birodalom után évezredes 
sötétség és káosz borult a vidékre. 
Manapság az Északi Szövetség kartográfusai és utazói Északnyugati 
vadon néven emlegetik, mondhatni, meglehetősen kevés örömmel. 
Kyria lenyugvó napjának ideje, az Orwellával vívott Ötszáz Éves 
Háború alaposan átformálta ezen vidéket – ami mégis megmaradt, 
Dawa és Ryek semmisítette meg: démonikus hordák és seregek 
összecsapása, az általuk teremtett átkok hosszú időkre 
elnéptelenítették a hajdan virágzó földet. Részleges 
újranépesedésére csupán a pyar időszámítás kezdetén, a Kései 
Népvándorlások idején került sor.  
Az évezredek során a romokat és ősi monolitokat, templomokat 
benőtte a növényzet, az egykoron pompázatos épületeket most 
földhalmok, erdőségek rejtik az utazók tekintete elől, a vidéken 
vívott mágikus háborúk utóhatásai pedig mind a mai napig 
érezhetőek – éppen ez az, ami meggátolja az Északi Szövetség 
országait abban, hogy nyugat felé terjeszkedjenek.  
A vidéket át meg átszövik a hajdanvolt Kyr Birodalom úthálózatának 
maradványai, szürkén, töredezetten, mérföldek százain át 
kanyarognak, hogy végül rég leomlott hidak pilléreihez, szakadékok 
peremére vezessék az utazókat. Mindössze néhány, az ősi utak 
mentén kiépült kereskedelmi útvonal található itt, amelyeken lovon 
vagy szekéren karavánok ezrei szelik át évente a vidéket.  
Az ősi utak mellett a civilizáció utolsó bástyáiként neves – mint 
Alidar, Kahre és Wendol – és névtelen, apró városállamok 

fekszenek, amelyek a karavánokra kirótt adókból, vagy a környék 
kimeríthetetlennek tűnő természeti kincseiből tartják fenn 
magukat. Gyakorta ezekből a városállamokból kerülnek ki a 
karavánok marcona vezetői is, komor, maguknak való férfiak. De 
szükség is van rájuk, mert a vidék számtalan veszélyt rejt. A méteres 
fűvel benőtt pusztákon nomád lovasok és aunok hordái leselkednek 
az utazókra, a Doardon és Shanice-hegység bérceinek árnyékában 
pedig Cranta egykoron büszke népének elkorcsosult leszármazottai 
és ork törzsek harcosai fenyegetik az óvatlanokat. 
A vidék járható útjait, hegyvidéki hágóit, a folyók gázlóit mindenre 
elszánt haramiák vigyázzák, legtöbbjük a helyi hatalmasságok 
zsoldjában áll. A birtokosok kivétel nélkül az ősi módon, tűzzel és 
vassal szerezték a hatalmukat, és mindent meg is tesznek 
megtartása érdekében. 
 

Az ősi crantai erőd romja 
A crantai erőd egy kopár, csenevész fákkal és bokrokkal benőtt 
szürke sziklabércen magasodik a táj fölé, több órányi útra a 
legközelebbi földúttól, amely félnapnyi út után az Erenből kivezető 
ősi kyr országútba csatlakozik bele, amelyen keresztül elérhető a 
csodás Alidar, a messzi Riegoy-öböl és az északnyugati Kahre is. 
 
A romhoz csak állati ösvények és csapások vezetnek, ritkán vetődik 
el errefelé bárki is. Az Ereni Hercegség Káosz elleni szakrális 
védelemmel övezett határa innen lóháton másfél-kettő napi útra 
található keleti irányba, és a hercegségből nyugati irányba induló 
karavánok és utazók csak ritkán hagyják maguk mögött az ősi kyr 
országutak viszonylagos védelmét, amelyeket még manapság is őriz 
a kyrek egyre halványuló mágiája. 
 
Az erőd ősrégi (meglátszik rajta az eltelt 16 ezer év), inkább egy 
rom, nem található rajta egyetlen ép falszakasz sem. A foghíjas 
falak között csenevész fák, csonka szobrok, az időjárástól 
lecsupaszított kövek, mindent borostyán, moha, indák és kórók 
borítanak. Az egykoron itt álló crantai szobrok többsége romokban 
hever a földön, csak néhány áll még, a széltől lekopott 

Amikor a játékosok megér-

keznek, vihar van, zuhog az 

eső. Az eget sűrű sötét 

fellegek fedik, ezért félho-

mály borul a tájra, amelybe 

vakítóan hasítanak bele a 

cikázó villámok, és megre-

megteti a talajt a nyomuk-

ban érkező égzengés. 

Erős szél fúj, esőszemeket, 

vízpermetet csapva az 

érkezők arcába. 

 

Illetve az idő múlásának 

sajátossága folytán, amit a 

térkapuk mágiája okoz, már 

esti szürkület van, amikor 

megérkeznek, ezt a sötét-

séget pedig a vihar csak 

tovább mélyíti. 

 

Az Északnyugati vadon 
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arcvonásokkal, csorba kő kardokkal. Valószínűleg már régen 
elpusztult volna az egész rom – hiszen semmi sem marad fent ennyi 
ideig dacolva az időjárással –, ha nem működne még ma is a 
kövekben az ősi crantai mágia halovány visszhangja. 
Ugyan nem látni, hiszen a környező vidék már elfedte, de a föld 
alatt vagy a bokrok mélyén több mérföldes körzetben számos 
ereklyeszikla és kőtömb található, amelyeknek az volt a feladata, 
hogy a manaháló energiáját az erőd felé továbbítsák. 
 
Az egyetlen ami – viszonylag – épen maradt, az egy obszidián boltív, 
amelyet most sűrűn nő be a borostyán és a gaz.  
 
Az erőd azonban nem lakatlan. Egy rablóbanda húzta itt meg 
magát, akik a félnapnyira lévő kyr országúton szoktak fosztogatni. 
Ezért a falak árnyékában ponyvák vannak kifeszítve, illetve szedett-
vedett tákolmányok alatt húzzák meg magukat. A szél- és esővédett 
helyeken tűz lobog, valamint egy istállót is kialakítottak a lovaik 
részére. A romos fal tövében egy helyen megkopott lépcsőfokok 
vezetnek le a rom alatt húzódó pincébe, amelyet raktárként és 
hideg időben szállásként is használnak. Illetve itt őrzik azt az egy-két 
asszonyszemélyt és lányt is, akiket azért raboltak maguknak, hogy 
velük „dobják fel” unalmas estéiket.  
 
A rablók főleg ervek – általánosan az erv nyelvet is beszélik, illetve 
néhányan a pyar közöst és a toronit -, azonban látni egy-két 
jövevényt is közöttük, akin látszik a nomád vagy a toroni vér. Szinte 
mindegyikük arcát bűnözői billog díszíti, amely lopásra és erőszakos 
cselekményekre utal. 
 

Az itt tanyázó rablók már várják az érkező játékosokat. Az őrszem, 
aki vastag viaszosvászonba burkolózva, egy tűz mellett, a falak 
árnyékából leste a környező tájat, figyelt fel arra, hogy az obeliszk 
tompán zúgni kezd, és előbb rúnák derengenek fel rajta, majd 
elszenesedik a boltívbe belógó borostyán, és boltív félhomályában 
mindent elnyelő sötétség bontakozik ki.  

 

Riadóztat, így mire a karakterek megérkeznek, tucatnyi fegyveressel 
néznek farkasszemet, akik a kilépőkre támadnak – az egyes 
karakterek kilépésének körében velük szemben a rablók közelharc 
esetén +30 Té-t kapnak a meglepetés miatt.  
 
A karakterek közül körönként 3 fő tud átkelni/kilépni a 
térkapuból. 
 
Fél-elf rablóvezér: Ké: 45 Té: 100 Vé: 160 Sebzés: 1k6+2 Ép: 12 Fp: 
55 SFÉ: 3 (láncing). Kétkezes. Szablyával harcol, alkarvédője is van. 
Támadások száma: 2 AME: 24 MME: 25 
 

Rablók (9 fő): Ké: 34 Té: 60 Vé: 115 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 38 SFÉ: 
2 (bőrvért) 
CÉ: 42 (könnyű számszeríjjal) Sebzés: 1K6+1 Hosszúkarddal 
harcolnak. AME: 3 MME: 2  
 

Boszorkánymester: Ké: 31 (tőr) Té: 51 (tőr) Vé: 98 (tőr) Sebzés: 1k6 
Ép: 8 Fp: 32 SFÉ: 0 
CÉ: 60 (Villámvarázs I.) Sebzés: 2k10 (14 Mp) Összes Mp: 35 Pszi 
pont: 20 
AME: 41 MME: 41 Villámvarázslatokat használ (Villámvért, 
Villámvarázs I.), és elsősorban a fémvértet viselőket és más 
mágiahasználókat veszi célba.  
 
A rablók taktikája 
Összesen öten rendelkeznek könnyű számszeríjjal. Ők azonnal 
lőnek, amikor a karakterek megérkeznek. Ez azt jelenti, hogy ők az 
első körben számszeríjakkal támadnak, a második körben pedig 
csatlakoznak a társaikhoz, akik karddal támadtak az érkező 
karakterekre, így próbálván kihasználni a meglepetés erejét.  
 

Amikor a rablók közül már csak 1-2 van talpon, akkor azok 
megfutamodnak. A megadáson nem gondolkodnak, hiszen tudják, 
hogy a bűneikért hóhér jár, és azt is, hogy ha megtalálják a fogoly, 
megerőszakolt nőket a pincében, azzal szintén megpecsételődhet a 
sorsuk. 

 

A kalandmester arra azért 

ügyeljen a harc során, hogy 

ne nullázza le a karakte-

reket.  

Ha túl erősek lennének az 

ellenfelek, gyengíthet rajtuk, 

de azért túl könnyű se 

legyen a küzdelem. 

15-30 bekapott Fp vagy 3-

5 Ép sérülés még belefér. 

 

A harcértékek változása 

ebben a viharos, szürkületi 

időjárásban. 

 

Cé: -70 

Ké: -15 Té: -30 Vé: -35 

 

Akinek van szürkületi vagy 

ultralátása, vagy Vakharca, 

azt csak az eső és a szél 

zavarja, az ő értékei az 

alábbiak szerint változnak. 

Cé: -50 

Ké: -10 Té: -10 Vé: -20 

 

Pszi Abszoludt látás 

diszciplina esetén közel-

harcban nincs levonás. 

 

Hogy a kapuban mennyire 

másképp múlik az idő, az 

is jelzi, hogy ha valaki 

máshová érkezett (lásd 

korábban leírtak), és utána 

indul a többiek után, akkor 

csupán 5 körrel azok meg-

érkezése után lép majd ki ő 

is a kapuból. 

 

 



 
Az itt leírt valamennyi esemény opcionális, az első kettő csak abban 
az esetben, ha a crantai térkapunk keresztül érkeznek a karakterek 
az Északnyugati vadonba. A másik kettő akkor is bemesélhető, ha az 
ereni térkapun keresztül, váltott lovakkal érkeznek. 
Mivel az egyes csapatok eltérő sebességgel haladnak, ezért az 
alábbiakban leírtakat akár teljesen el is hagyhatja a kalandmester, 
vagy ha belefér az időbe, akkor akár mindet le is mesélheti. Ez az ő 
döntésére van bízva. A kalandmodul eseményeit nem befolyásolják, 
mindössze hangulati elemek, illetve ezek az információk később is 
beszerezhetőek. 
 

A Káosz lehelete 
Első éjszaka. 
A vörös hold korongja világít a fák felett, a talajból, ahogy hűl az 
idő, lassan pára kezd előszivárogni, amely embermagas, 20-30 
méteres ködfoltokat eredményez éjközépre, kísérteties árnyakká 
alakítva a környéket.  
 
Éjközépkor aztán szellő támad, mintha túlvilági szavak, suttogások 
szállnának a szélben, olyan érzése van az épp ébren lévő(k)nek. 
40E-s (40+k10) félelem kúszik a szívükbe, görcsbe rántva a 
gyomrukat (-10 Té, +20 Vé, a kezdeményezés a támadóé).  
 
A ködben, a föld felett mindenfelé kékesesen imbolygó lidércfények 
jelennek meg, majd a talajt karok törik át és rozsdás vértbe öltözött, 
sisakos, rövidkardos élőholtak, zombik (zaurak) másznak elő (8 
darab) szemüregükben vöröses izzással, hogy a csapatra 
támadjanak, illetve a sötétből különös emberforma anyagtalan 
árnyak (arich) (2 darab) rontanak rájuk.  
 
Az árnyak sötétben szinte láthatatlanok, azonban ha a karakterek 
raktak tüzet, akkor emiatt velük szemben a karakterek 
támadóértékéhez csak -25, az árnyak támadásai ellen a 
védekezésükhöz szintén -25 járul. Ez összeadódik a félelem 
módosítóival. 

Ha a rablók tanyáján vernek tábort, akkor nem élőholtak bújnak 
majd elő a föld alól, hanem az általuk levágott rablók holttestei 
kelnek újra „életre” és 2 Árny jelenik meg. 
 

Zombi (Zaurak) Ké: 27 Té: 75 Vé: 100 Sebzés: 1k10+1 Ép: 20 Fp:- 
SFÉ: 2 (bőrvért) 
Hosszúkarddal harcolnak. AME: immunis MME: immunis 
 
Csak túlütéssel sebezhetőek, a szúrófegyverek maximum 1 pontnyi 
sebzést okoznak csak nekik. Az életerő vonzza őket, ezt sötétben is 
látják, lehetőség szerint mindig a legerősebb életerőforrásra 
támadnak.  
 
Összeaszott csontvázak (vagy a feltámadó rablók), amelyeket 
egykori vértezetük rozsdás maradványa borít. Fejükön szintén 
rozsdás sisak, szemüregükben vörös izzás, amely elpusztításukkor 
lassan kihuny. Az elmúlás szaga lengi körül őket. Lelkük nem lévén 
érzelemtől mentesek, fájdalmat nem ismernek, semmitől sem 
rettennek vissza. Az őket „életre” hívó akaratnak 
engedelmeskednek, legyen ez varázslat vagy a Káosz érintése. 

 

Árny (Arich) Ké: 30 Té: 80 Vé: 110 Sebzés: 1k10 Ép: 36 Fp:- SFÉ:- 
AME: immunis MME: immunis 
 
Csak mágikus fegyverrel és túlütéssel sebezhetőek, a 
szúrófegyverek maximum 1 pontnyi sebzést okoznak csak nekik. Az 
életerő vonzza őket, ezt sötétben is látják, 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.  
 
 

Az zombik csak túlütéssel, 

míg az árnyak csak túl-

ütéssel és csak mágikus 

fegyverrel sebezhetőek (te-

hát mindkettő feltétel kell 

hozzá). 

 

Jelen esetben mágikusnak 

számít minden varázslattal 

azzá tett fegyver, illetve ha 

korábban a játék során egy 

pap karakter bejelentette, 

hogy megáldja a csapat-

tagok felszerelését és fegy-

verzetét, akkor a fegyver-

zetük az élőholtakkal szem-

ben annak minősül.  

 

A Káosz élőholtakat fel-

támasztó és irányító ener-

giája olyan erősítésű, mint-

ha 20E erejű varázslat hoz-

ta volna létre. 

 

Hacsak nincs mágikus vagy 

áldott (papi Áldás varázslat) 

felszerelésük, akkor csak 

kitérhetnek, vagyis az alap 

védőértékkel állnak csak 

szembe az árnyak táma-

dásával. Természetesen az 

akrobatika használható, így 

5%-ként 1 pont a Vé-hez 

hozzáadódik. 

 

Ha valaki rendelkezik 

pusztakezes harccal vagy 

harcművészettel, akkor 

annak védőértéke jelen 

esetben kitérésnek minősül, 

amelyhez még hozzáadódik 

az akrobatika. 
Erent egy szakrális pajzs 

védi az országot nyugatról 

fenyegető Káosz rontásától. 

Ezen a szakrális pajzson 

kívül a Káosz szabadon 

munkálkodik. Az itt élők 

óvó jelekkel, amulettekkel 

védekeznek a vidéken jelen 

lévő rontás ellen. 

 

Forrás: Északi szövetség 

Úton Daroveenbe (opcionális) 
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Testük légies anyagokból épül fel, ezért a közönséges fegyverek 
átsiklanak rajtuk. Így a pajzsok és fegyverek VÉ-je, illetve vértek SFÉ-
je (hacsak nem mágikus vagy áldott) nem érvényesül a 
támadásukkal szemben.  
 
Félhomályban gyakorlatilag láthatatlanok, így ellenfeleik az ennek 
megfelelő levonásokkal küzdhetnek ellenük (-40 Vé és Té). Úgy 
támadnak, hogy anyagtalan kezükkel megpróbálnak átnyúlni 
áldozataik 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 
eltalálnak, 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. 

 

A Káosz suttogása 
Azonban ezzel még nincs vége. Miután végeztek az élőholtakkal 
(vagy ha a kalandmester úgy dönt, hogy ez az esemény kimarad, 
akkor most és/vagy a következő éjszaka folyamán is), látszólagos 
nyugalom köszönt rájuk. Ha azonban valaki elalszik, annak az 
álomba merülést követően álmaiba szintén bekúszik a Káosz, 
rémálmok gyötrik, amelynek hatása megegyezik a boszorkány 
Rémálom varázslatának hatásával, azonban 30E erősítéssel 
(30+k10). Külső szemlélő számára az alvó dobálja magát, 
verejtékezik, teste többször megfeszül, görcsbe rándul, 
folyamatosan nyöszörög vagy akár sír is álmában. 6 órán keresztül 
nem tud felébredni, és felébreszteni sem lehet. 
Akit megkínzott az álom, az (miután fel tudott ébredni) kóvályog, és 
még csak ki sem pihente magát, fáradtabb, mint előtte. 

A Rémálom varázslat és hatásainak leírása: Első Törvénykönyv 219-
220. oldal 

 
 

Az űzött vadak 
Ez az esemény akkor következhet be, amikor már átlépték Eren 
határát, és alig néhány órányira járnak Daroveen városától. Ők az 
ősi kyr úton haladnak keleti irányba, észak felé erdő, mögötte a 
távolban helyek, délen füves puszta és erdőség, amely a Dwyll 
Unióig tart. 
 
Ahogy haladnak előre az úton, egyszer csak recsegés, ropogás 
hallatszik északról az erdőből, és egyre közeledik – valószínűleg a 
hajtás elől menekülő vad lehet –, majd néhány szívdobbanással 
később két alak robban ki az erdőszéli bozótosból az útra. Két férfi 
az (egyik egy középkorú erv, a másik a húszas évei elején járó 
toroni). Mindkettő csapzott, zilált, ruhájuk koszos, szakadt. Arca 
mindkettőnek megbillogozott - Kultúra (erv) bűnöző bélyegnek 
nevezik, az egyiken rablás és emberölés, a másikon pedig útonállás 
és emberölés miatti billog. Néhány hetesek lehetnek maximum -. 
Szemük űzött, félelem ül benne.  
 
Egy pillanatra megriadnak az ott lévő karakterektől majd a toroni 
megpróbál átrohanni az úton és a túloldalon bevetni magát az 
erdőbe, az erv pedig az egyik karakterre veti magát (terve, hogy 
megszerezze a hátasát, és azzal meneküljön tovább). 
 

Hogy mi lesz a találkozás kimenetele, az a karakterektől függ. Az 
egyértelmű, hogy a két férfire vadásznak. Ha valakinek van Eren 
helyismerete vagy erv kultúrája, az tudhatja, hogy ez a büntetés egy 
elfogadott módja itt Erenben, a határvidéken, ahol a grófok és 
bárók – ha nem áll épp rendelkezésre elf fogoly, ami azért elég 
gyakori, akkor – az amúgy börtönben ülő, halálra ítélt raboknak 
lehetőséget adnak, és ha túlélik a következő nap reggeléig a 
vadászatot, akkor szabadon távozhatnak, bár bűnük bélyege, 
amelyet Kyel papja segedelmével bélyegeztek az arcukra, örökké 
rajtuk marad. Emellett, a vadászat alatt a vendégeik is jól 
szórakoznak. 

 

Ennél a jelenetnél a hangulat 

miatt zuhogjon az eső. 



Bárhogy alakul is, egyre közeledik a kutyaugatás és körülbelül egy 
perc múlva vadászkutyák nyomában kéttucatnyi lovas rúgat elő az 
erdőből. Tucatnyi könnyű bőrvértbe öltözött, karddal, lándzsával és 
íjjal felfegyverkezett ereni nemes, valamint zsoldosok, 
szerencsevadászok.  
A vadászok címereiből (heraldika) megállapítható, hogy lovagok, 
azonban nem sok közük van Daroveenhez, mivel a címerük alapján 
más nemesi családokhoz kötődnek. Tőlük megtudhatják, hogy maga 
az daroveeni gróf vadászatot hirdetett egy Bestia ellen, amely egy 
éve garázdálkodik a környéken (több tucatnyi áldozatot is szedett 
már, borzalmasan megcsonkítva a tetemeket). A Vadászat holnap 
reggel kezdődik, addig pedig így szórakoztatja a gróf a Daroveen 
határában összegyűlt nemeseket, lovagokat, zsoldosokat. 
 

A csapda 
Ha tovább mennek, mérföldekkel odébb, egy kisebb, sűrűn benőtt 
mocsaras tavacska partján egy női holttestet láthatnak a vízparti 
sásban, nem messze az országúttól. 
 
Közelről Élettannal, Méregismerettel vagy Herbalizmussal 
megállapítható (érezni a szúrós szagot, illetve látni, hogy össze van 
varrva a mellkasa), hogy ki van tömve méreggel. 
Láthatnak egy hiúzt, amely a mocsaras erdő széléről figyeli őket, és 
amely a közeledtükre eltűnik a fák között. 
 
Illetve hamarosan rejtekükből, a fák közül tucatnyi hosszúíjakkal 
felszerelkezett, bőrvértes, álcaköpenyes ereni katona bukkan elő, 
akik címerük alapján az innen mintegy egynapnyira, északra lévő 
hercegi várhoz, Farkasveremhez tartoznak.  
 
Tisztjüktől megtudható, hogy közel egy éve történt valami a város 
közelében található mocsárban lévő romoknál, és azóta valami 
ismeretlen fajzat, a Bestia garázdálkodik a környéken. Csak az 
utóbbi hónapokban tucatnyi embernek veszett nyoma, nem egyet 
közülük borzalmas sebekkel találtak. Ezért vezényelték őket is ide, 
hogy próbálják meg levadászni a szörnyeteget. Már hat hónapja itt 

vannak, mindeddig eredménytelenül. Ma is csak egy erre ólálkodó, 
kíváncsi hiúzt láttak. 
 
Az a feladatuk, hogy támogassák a daroveeni grófot, nyújtsanak 
neki segítséget. Összesen félszázat vezényeltek közülük 
Daroveenbe. 
 
 
 
 
Daroveen és Quiphann részletes leírása az Ynevi Kóborlások 
kalandmodul gyűjteményben jelent meg Mayer Károly: Álmodó 
Kövek címet viselő kalandjában, illetve a kalandmodul alapján 
készült, Alan O’ Connor: Síró Fém című regényében lehet róla 
olvasni.  
 
Annak a kalandnak a történései valamivel több, mint egy évvel 
korábban, a Sötét Együttállás esztendejének nyarán, Adron 
kvartjának negyedik, a Feloldozás havában játszódtak, a Kitekintés 
Ünnepének éjszakáján. A kettő kaland között a helyszíntől 
eltekintve nincsen kapcsolat, azonban azokat az eseményeket 
megtörténtnek vesszük. Ennek következtében Quiphann most egy 
valódi romváros, hiszen Morgena óvó mágiája egy évvel ezelőtt 
lefoszlott róla, és a város napok alatt olyanná vált, amely egy 
háromezer éves romvárostól elvárható. Ami nem változott az, hogy 
éjszakánként továbbra is élőholtak kóborolnak falai között, és 
továbbra is halálos helynek számít.  
 
A helyiek annyit tudnak, hogy több mint egy éve valami csata dúlt a 
szigeten, amelynek következtében az ott élő Noir papok meghaltak, 
a romos templom pedig még inkább elpusztult. Állítólag a toroni 
Tűzkobra déli varázslói csaptak ott össze ismeretlen hatalmakkal. A 
Révület Kútja elnémult, a zarándokok pedig mára elmaradtak, és 
Daroveen újra azzá a poros, határvidéki várossá vált, mint előtte 
volt. Aki oda merészkedett azt mondta, hogy a zarándokok 
holttestei hónapokig temetetlenül hevertek a romok között, majd 
eltűntek. Szintén azoktól az eseményektől keletkeztetik a Bestia 

Ennél a jelenetnél a hangulat 

miatt zuhogjon az eső. 

A hercegi várakról Eren hely-

ismerettel tudható, hogy a 

legtöbb grófi birtokon megta-

lálhatóak, azonban azok 

kapitányát közvetlenül Eren 

hercege nevezi ki, és így füg-

getlenek a helyi nemesektől 

és a helyi politikától.  

Van, ahol csak néhány tuca-

tnyi katona szolgál egy herce-

gi várban, azonban a határ-

vidéken megerősített erődök 

állnak. 

 

Forrás: Északi Szövetség 

Daroveen és Quiphann leírása 

A kettő kaland között az itt 

leírtakon túl nincsen kapcso-

lat, ezért nem szükséges az 

Álmodó Kövek kalandmodul 

alaposabb ismerete. 

 

Ősi árnyak visszhangjai         31 



 
32 Ősi árnyak visszhangjai 

felbukkanását is, amely először csak a romok környékén, a 
mocsárban vadászott. Nem tudják, mi lehet, de abban babonásan 
hisznek, hogy az akkori események szabadíthatták el. 
 
Egy évvel korábban az akkori, idősödő grófot – Merghon cwa Tissart 
– az események sodrában valakik megölték (állítólag a gróf által 
odahívott kalandozók, akiknek szintén – máig tisztázatlan – szerepe 
volt az eseményekben), és az utódját – valami távoli rokont – csak 
ez év elején nevezte ki a Kék Herceg távollétében az országot 
kormányzó régens.  
 

Daroveen, a határváros 
„Egy néhány ezer fős kisváros a Troqol folyó – szélessége körülbelül 
70 ynevi láb, mélysége 1,5-2 ynevi láb – északi partján, Eren nyugati 
peremén. A határvidéken túl napnyugat felé csak a sáskaharcosok 
lakta füves lapály húzódik mérföld ezreken át, a legközelebbi 
valamire való birodalomig, Sirenarig. Legfeljebb az északi 
barbároknak nevezett népekkel futhat össze az óvatlan utazó. A 
peremvidéki, még ereni térképekről is sokszor „lefelejtett” kisváros 
lakossága azonban részint kedvező éghajlatának, részint a rajta 
áthaladó, még a kyr időkből származó útnak köszönhetően lassan, 
de biztosan növekszik. 
 
A városiak alapvetően a dombok között megbúvó falvak gazdáinak 
termékeit dolgozzák fel. A környező dombokon termelt bor jobb 
években akár átlagosnak is mondható, ám a helyiek zavaros, gomba 
és gabonafélék keverékéből erjesztett söre annál híresebb. 
 
A városban élt kétszáz évvel ezelőtt egy híres, puritán, Dreina hitű 
aszkéta, Horozin, akinek tanításai máig élnek a városban. Ennek 
következtében talán Daroveen az egyetlen olyan ereni település, 
ahol a nem található meg a hercegség védistenének, Kyelnek a 
temploma. A Dreina templomba néhány hónapja érkezett új pap, 
aki azonban nem arról a visszafogottságról ismert, mint a korábbi 
papok, ezt pedig a puritánabb helyiek nem is nézik jó szemmel. 
 

A folyó nyugati partján egy lombhullató, sűrű tölgyerdő húzódik 
több nap járóföldnyire. Egyetlen nevezetessége egy kopár, meredek 
dombocska, amely óriási koponyaként emelkedik a lombtakaró fölé. 
Csonthalomként emlegetik, de már senki sem tudja, hogy honnan 
kapta a nevét. Nem túl népszerű hely, a szikladombon meredező 
háromembernyi magas, nyilvános bitófákat csak akasztások idején 
keresik fel a városiak. 
 
A városban kettő bordélyház található. Az Éjszaka Virágaiban 
idősebb, tapasztalt örömlányok dolgoznak, akiknél a vendég szava 
szent, míg a Mosolygó Macskák Háza lelkes, ifjú amatőrökből áll.  
 
Fogadóból négy is található a településen.  
 
A Próféta Barlangja – meglehetősen unalmas hely, egy erényes, 
kissé gyomorbajos külsejű fogadóssal, elképesztő tisztasággal és 
kényelmetlen lócákkal. A vendégek főleg békésen iszogató tisztes 
polgárok, a kidobók leszerelt városőrök. Csendes, nyugodt hely a 
város Dreina templomának szomszédságában, a Próféta szobrának 
terén található. 
 
Az Állj meg Vándor – a legnagyobb fogadó a településen. A városon 
áthaladó ősi kyr országút mellett helyezkedik el. Átutazó vándorok, 
katonák, városőrök törzshelye, tucatnyi könnyűvérű 
markotányosnővel. A fogadós hajdan kalandozó volt, aki inkább a 
kényelmes életet választotta. Nagyotmondó, szószátyár, öt évig 
tartó kalandozó múltjáról mesél immár tizenkét éve minden áldott 
nap, és sosem ismétli önmagát. (Az egész helynek van egy kis 
határvidéki western szalon hangulata). 
 
A Gazduram – a legolcsóbb fogadó. Parasztoktól, lókupecektől, 
részeg énekszótól hangos az év minden szakában. A fogadós – 
sörhasú, veres arcú, húsos képű, harcsabajszú behemót – maga is 
szívesen néz a pohár fenekére. Családias hely – bár kissé bocskoros, 
csujjogatós a hangulat -, a koszt itt a legjobb a városban. Kidobó 
ember nincs, ha valaki hangoskodik, azt a többi vendég tessékeli ki. 
A település keleti végében található, az országút közelében. 

Ha van a karakterek között 

khál fajhoz tartozó, akkor 

az mindenütt feltűnést kelt, 

sőt amíg nem tisztázzák, 

addig szinte mindenki azt 

hiszi majd, hogy a khál 

karakter a Bestia, és ennek 

megfelelően fognak reagálni 

is rá (már az Úton Daro-

veenbe rész alatt is). 

 

Illetve ezt követően is 

szemmel tartják, sehová 

sem tud úgy menni, hogy ne 

érezné az őt kísérő tekin-

teteket. A mérete miatt az 

ellene alkalmazott Észlelés 

próbákhoz +2 járul. 

 



A Birkapásztor – a település nyugati végében áll ez az igénytelen 
kocsma, a kyr országút és a folyó között. Állítólag egy éve építették 
át, mivel akkoriban egy kalandozó csapat felégette, ez azonban nem 
látszik meg rajta. Igazi késdobáló, gyakoriak a verekedések, amelyek 
néha halálesetekhez is vezetnek.” 
 
(Forrás: Ynevi Kóborlások alapján) 
 
A gróf rezidenciája a várostól néhány száz méterre, egy dombtetőn 
található kisebb vár. A falai körülbelül 6 láb magasak, odabent egy 
nagyobb kövezett udvar, egy öregtorony, egy istálló, egy barakk a 
katonáknak és épület a szolgáknak. Mivel a vidék meglehetősen sík 
errefelé, ezért a vár így is a táj fölé magasodik, messziről látható. Az 
ősi kyr országút a tövében halad el. Kapujában mindig kettő őr 
posztol, illetve a várfalon is mindig van egy őr szolgálatban. 
 

Quiphann romvárosa 
„A Troqol folyó északról dél felé haladva egy „S” alakú kanyar után 
kettéágazik, hordaléka öt mérföldnyi szakaszon egy mocsaras 
szigetet táplál. A sziget kyr időkből származó romtemplomáról és a 
déli végében komorló kísértetvárosról híres (a bölcsek a nevét is 
tudják: Quiphannak nevezték Kyria fénykorában).  
 
A szigeten túl a folyó ismét hatalmas kanyart vet, és jókora 
mocsarat táplál. A Fojtómocsár nevű ingovány valószínűleg dögletes 
bűzéről kapta a nevét. Az ingoványban néhol még mindig 
fellelhetők az évezredekkel korábban elmerült kyr város romjai.  
 
A sziget északi csúcsán található egy kékesszürke, toronyszerű, 
tizenöt láb magas, tetőtlen, kilencszögletű romtemplom (amelyben 
Mf Vallásismerettel Sogron temploma ismerhető fel). A 
romtemplomot északról fövenyes part, délnyugatról szívós 
kúszóbozót, keletről pedig hordalékos, uszadék fával borított 
partszakasz határolja. A torony déli oldalán nyílik az egyetlen kapu, 
és a déli fal mentén állt egy évvel korábban a zarándokok tábora is. 
Mostanra szakadt, megégett sátrakat hord csak a szél.  

A templom előhajójában egy derékmagasságú, durva 
sziklatömbökből rótt kőgyűrű állt még alig egy éve, mostanra 
azonban romokban hever, beomlott, oldalai megfeketedtek, szinte 
megolvadtak a kövek is.  Egy évvel ezelőtt ez volt a Révület Kútja, 
ahová zarándokok ezrei jöttek el jós álmokért. 
 
A templom bejáratától egy három láb széles, ősi, simára koptatott 
út vezet dél felé, amely embermagas bozótosban tűnik el. Az utat 
nyugatról omladozó falak és romok szegélyezik, amelyen sűrűn 
burjánzik a növényzet. Az út keleti oldala ingoványos, zsombékos 
mocsár, amelyből fatörzsek merednek elő. Sok helyen az utat a 
bíborfolyondár kétembernyi magas, alkarnyi vastagságú, különös 
illatot lehelő indái fonják be, sok helyen átjárhatatlan akadályt 
képezve. 
A kanyargó út végül, mintegy háromszáz lépés után éri el Quiphann 
ősi romvárosát, amely – állítólag – egy esztendeje még teljes 
pompájában ragyogott, ennek azonban mostanra semmi nyoma 
nem maradt.  
 
Düledező, törött oszlopok meredeznek mindenfelé, a gyökerektől 
szabdalt, omlatag utcák felett. Az épületek falain kivehetetlen 
repedéssé torzultak a faragott istenarcok. Morzsalékos falak, 
formátlanná mart szobrok, leomlott városfal, bedőlt kupolák és 
diadalívek meredeznek mindenfelé, torz emlékéül az egykori 
kecsességnek és szépségnek. A falakat bíborszínű levelű folyondár 
szövi be, az árnyékokban kékes gombatelepek tenyésznek. A 
levegőben tömény, bódító, édes-savanykás szag úszik.  
A romok közül több helyen is csonka ujjakként merednek az ég felé 
egy egykori hatalmas, égbe nyúló híd pillérjeinek maradványai. 
 

Amíg a szigeten tartózkodnak, minden eltelt órával Egészségpróbát 
kell dobni. Az első óra után +1, a harmadik óra után +0, az ötödik 
óra után -1 Egészség módosítóval, és ez minden kettő eltelt órával 
tovább csökken. 

 
(Forrás: Ynevi Kóborlások és a Síró fém alapján)  

Amíg az áldozat a növény 

közelében van, óránként kell 

próbát tennie. A hatás 

erősödik, ezért minden eltelt 

2 órával 1-el nő a méreg 

ereje. 

A növény akkor igazán 

veszélyes, ha az elkábult 

áldozat a folyondárok közé 

zuhan. A levelek tövében 

ugyanis fél láb hosszú, 

tűszerű hegyben végződő, 

hajszálvékony indák sarjad-

nak, amelyek érzéstelenítő és 

alvadás gátló anyagot fecs-

kendeznek az áldozatba, és 

reggelre az utolsó csepp 

folyadékot is kiszívják az 

elbódult áldozatból. 

 

A kéksavgombát fanyar 

szaga miatt nem nagyon 
kedvelik, pedig az egyik 

legjobb fertőtlenítőszer 

Yneven. Halványkék nedve 

elpusztítja a legtöbb termé-

szetes eredetű betegség 

kórokozóját.  Csak külsőleg 

alkalmazható, mivel már egy 

gyűszűnyi adagja is halálos 

idegméreg. 

 

A légméreg ellen védekezni 

lehet vízbe áztatott kendővel, 

amit az arcuk elé kötnek. 

Ebben az esetben a méreg-

nek kétszer annyi időbe telik, 

hogy a szervezetbe kerüljön. 

Ugyanúgy óránként kell dob-

ni, de nem kettő, hanem 4 

óránként erősödik a hatása. 

 

Bíborfolyondár és  

Kéksavgomba 

 

Af Herbalizmus 

A bíborfolyondár szinte 

minden nedvességet felszív a 

levegőből, míg a kéksav 

gomba minden apróbb 

élőlényt elpusztít.  

Szimbiózisban élnek egy-

mással. A levegőben érez-

hető balzsamos, kissé bódító, 

édes-savanykás illet a 

bíborfolyondár éjjel nyíló, 

fekete színű, orchideaszerű 

virágának illata. 

 

Mf Herbalizmus,  

Méregkeverés 

A bíborfolyondárból áradó 

illat 3. szintű idegméreg 

(légméreg). Hatására az 

áldozat hallucinálni kezd, 

először enyhén, majd egyre 

valószerűbben. 

 

Amíg az áldozat a növény 

közelében van, óránként kell 

próbát tennie. A hatás erő-

södik, ezért minden eltelt 2 

órával 1-el nő a méreg ereje. 

 

A növény akkor igazán 

veszélyes, ha az elkábult 

áldozat a folyondárok közé 

zuhan. A levelek tövében 

ugyanis fél láb hosszú, 

tűszerű hegyben végződő, 

hajszálvékony indák sarjad-

nak, amelyek érzéstelenítő 

és alvadásgátló anyagot 

fecskendeznek az áldozatba, 

és reggelre az utolsó csepp 

folyadékot is kiszívják az 

elbódult áldozatból. 

 

A kéksavgombát fanyar 

szaga miatt nem nagyon 

kedvelik, pedig az egyik 

legjobb fertőtlenítőszer 

Yneven. Halványkék nedve 

elpusztítja a legtöbb termé-

szetes eredetű betegség 

kórokozóját.  Csak külsőleg 

alkalmazható, mivel már egy 

gyűszűnyi adagja is halálos 

idegméreg. 

 

 

A légméreg ellen védekezni 

lehet vízbe áztatott kendő-

vel, amit az arcuk elé köt-

nek. Ebben az esetben a 

méreg hatása csökken, ezért 

az Egészségpróba módosító-

jához +1 járul, és csak kettő 

óránként kell próbát dobni. 
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Az itt leírtakat csak abban az esetben kell figyelembe venni, 
amennyiben a játékosok nem a Vadászat során mennek először a 
romvárosba. 

 
Ekkor 2+1k3 órába telik, hogy megtalálják odabent a démonkutat 
és a körülötte kialakított tábort. Azért ennyi idő, mert csak lassan 
tudnak haladni a romok között, akadályozza őket a sűrű növényzet, 
továbbá a romok meglehetősen nagy kiterjedésű, több 
négyzetmérföldnyi területen helyezkednek el (ne feledjük, 
Quiphann fénykorában közel százezres település lehetett). A romok 
ezért beborítják a sziget déli kétharmadát, és még a környező 
mocsár egy részén is mindenfelé épületek maradványai merednek 
elő a vizenyős talajból. 
 
Minden eltelt órában dobniuk kell egy Egészségpróbát a 
bíborfolyondár illata ellen. A méreg hatása a következő: 
semmi/kábultság/bódulat/alvás. Ezek nem adódnak össze, mindig 
az aktuális állapot számít. Vagyis sikeres Egészségpróba esetén 
nincsen hatás. Ha valaki elvéti, akkor kábult állapotba kerül. Ha a 
következő próbáját megdobja, akkor marad a kábult állapot, ha 
azonban elvéti, akkor a bódulat következik.  
 

 

Kábulat: E-2, ÁK-2, GY-2, ÜGY-2, AKE-5, AST-5 Ké:-15 Té:-20 Vé:-25 
varázslás: nem 
Bódulat: E -, ÁK-, GY 1/2, Ügy3/4, AKE-10 AST-5, INT-5, Ké: -30 Té:-
50 Vé:-50, Cé:-30 varázslás: nem 
 
A mérgekről bővebben az ETK 379-383 oldalain lehet olvasni. 

 
Ami azonban a legnagyobb veszélyt jelenti azok számára, akik a 
romok közé merészkednek, azok az élőholtak. Ezek csak lidércek, 
testetlen élőholtak, amelyek nappal általában meghúzzák magukat, 
azonban a városban sok az árnyékos, sötét hely, amelyet a sűrűn 
növő bíborfolyondár levelei tovább mélyítenek. Emiatt nappal is 

minden órában 50% esélye van annak, hogy ellenséges 
szellemekkel találkozzanak a bemerészkedők. Ebben az esetben az 
alábbi táblázatból kell kidobni, hogy milyen élőholttal találkoznak. 
Éjszaka minden órában egyszer dobni kell az alábbi táblázatból. 
 
1k10 dobás eredménye 

1-2 Semmi 
3-4 Fantom  
5-6 Hekator  
7-8 Rutilicus (ragályhalál)  
9 Árny (Arich)  
10 Hastya  

 

Az élőholtak azonosításhoz -2-es Mf Vallásismeret vagy MF 
Legendaismeret szakértelem próba szükséges. Boszorkánymester 
és Varázsló karakter esetén sikeres Intelligencia próba -2-vel.  

 
Fantom (megjelenők száma: 1k6+1) Ké: 15 Té: 60 Vé: 70 Sebzés: 
1k6 Ép: 32 Fp:- AME: immunis MME: immunis. 
Egyszerű városlakók voltak egykoron, akiket átkok pusztítottak el a 
város ostroma idején. Quiphann pusztulásának szomorú mementói. 
Testük megjelenésében emlékeztet valaha volt emberi 
mivoltukra, anyaga azonban légies, úgy tűnik, mintha szürke, sűrű 
masszából épülne fel. (…) A fantom, noha nem anyagi, képes a 
kezét az áldozat testébe meríteni, aki ekkor gyötrő fájdalmat érez. 
Ez a támadás nem okozhat Ép sebzést. A fantom csak mágikus 
fegyverrel sebezhető, a közönséges fegyverek átsuhannak a testén. 
 
Kóbor lélek (Hekator) (megjelenők száma: 1k3) Ké: 10 Té: 20 Vé: 50 
Sebzés: 1k6 Ép: 32 Fp:- AME: immunis MME: immunis. 
Az egykori városőrök kóbor lelkei a démondúlás idejéből. Meg 
akarták védeni a várost, mindenáron. Minden betolakodónak 
nekirontanak, megpróbálják megszállni, hogy aztán a testét 
birtokba véve annak társai életére törjenek.  
Nem túl kifinomultak, ahogy megszállnak egy testet, azonnal 
támadnak is vele.  (ilyenkor a megszállt test játékosa dobja a harci 

Testetlen élőholtak 

 (szellemek, lidércek) 

 

Csak túlütéssel és csak 

mágikus fegyverrel sebezhe-

tőek (tehát mindkettő 

feltétel kell hozzá). 

 

Jelen esetben mágikusnak 

számít minden varázslattal 

azzá tett fegyver, illetve ha 

korábban a játék során egy 

pap karakter bejelentette, 

hogy egyenként megáldja a 

csapattagok felszerelését és 

fegyverzetét, akkor a fegy-

verzetük és vértezetük az 

élőholtakkal szemben annak 

minősül az Áldás varázslat 

hatóideje alatt. 

 

Mágikusnak minősülnek 

továbbá az abbitacélból 

kovácsolt fegyverek és 

vértek is. 

 

A testetlen élőholtak 

támadása csak mágikus 

fegyverrel és vérttel hárít-

ható.  

Ha ezek nincsenek, akkor 

csak az alap VF számít, 

mint egyfajta kitérés 

(amelyhez az ugrás hozzá-

adódik a vonatkozó szabá-

lyok szerint), illetve a vérte-

zetük SFÉ-je sem érvényesül 

a támadással szemben. 

 

Ha valaki rendelkezik 

pusztakezes harccal vagy 

harcművészettel, akkor 

annak védőértéke jelen 

esetben kitérésnek minősül, 

amelyhez még hozzáadódik 

az ugrásból járó bónusz. 

 

Kutakodásuk során rábuk-

kanhatnak egy sárkány 

összeaszott tetemére is.  

Látszik rajta, hogy lezuhant, 

úgy csapódott be a romok 

közé. Nagy része már 

csontváz, de helyenként még 

hús és pikkelyek is megta-

lálhatóak a testen.  

Ha közelebbről megvizs-

gálják, akkor láthatják, hogy 

egy nyereg is van rajta, 

hátasként használhatták. 

-2-es Élettan próbával 

megállapítható, hogy 70-80 

éve heverhet itt. 

Történelem és Legendais-

meret: Psz. 3616-ban, a XIII. 

Zászlóháborúban anuriai 

sárkánylovasok siettek a 

Vörös Hadurak segítségére. 

Először az ereni Raveen 

melletti csatában bukkantak 

fel, majd később végigdúlták 

a Fekete Hadurak után-

pótlási vonalait és Toron 

nyugati és északi tarto-

mányait. 

 

Quiphann felfedezése 
A Quiphann romvárosában 

az események sűrű ködben 

(és félhomályban) játszód-

nak ami 15-30 méteres 

látótávolságot jelent.  

 

Cé: -50 / -70 

Ké: -15 Té: -30 Vé: -35 

 

Akinek van szürkületi vagy 

ultralátása, vagy Vakharca, 

azt közelharcban nem 

sújtják módosítók. Abszolút 

látás diszciplina használata 

esetén 20 méteren belül a 

CÉ-hez sem jár büntetés.. 

 



dobásokat). A hekatorok a legerősebbnek tűnő harcosokat kísérlik 
meg megszállni, és elsősorban a mágiahasználókat próbálják meg 
kiiktatni. 
Alapjában véve nem látható, hiszen nincs használható teste, 
azonban néhány Pszi diszciplinával érzékelhető (pl. Asztrál szem, 
Auraérzékelés, Hatodik érzék+Szinesztézia kombó stb.). Anyagi vagy 
mágikus támadásra nem képesek, azonban ezen az úton a 
hekatorok sem sebezhetőek. Képesek azonban beköltözni valakinek 
a testébe és megszállni azt. Ehhez mindössze Akaraterő próbát kell 
tennie az áldozattal szemben (14+k10), ha a Hekator eredménye a 
magasabb, akkor megszállta annak testét és képes irányítani (a 
próbát minden körben újra kell dobni). A testet bármikor 
elhagyhatja, ha már nem veszi hasznát. Ha a test tulajdonosának 
sikerül kétszer egymás után a hekator fölé kerekednie a testért 
folytatott csatában, akkor a kóbor lélek elhagyja azt, és nem kísérli 
meg újra megszállni, hanem újabb testet keres magának. A 
gazdatestet ért sérülések a hekatorra nincsenek semmilyen 
hatással. Csak a megszállt test fizikai képességeit kapja meg (tehát 
annak értékeivel harcol), a szellemi képzettségeit (Pszi, mágia, 
képzettségek) nem.   
 
Ragályhalál (Rutilicus) (megjelenők száma: 1k3) Ké: 15 Té: 55 Vé: 
75 Sebzés: 1k6 + betegség Ép: 18 Fp:- AME: immunis MME: 
immunis.  
Ezeket a várvédőket gyötrő kór pusztította el az ostrom idején. 
Ránézésre nem sokban különböznek a többi testetlen élőhalottól. 
Légies teste kissé áttetsző, alakját azonban hosszú lepel fedi, arcát 
csuklya takarja. Különleges képessége, hogy ha bárkit sikeresen 
megérint, az nyilalló fájdalmat érez, és amennyiben nem tesz 
sikeres Egészség próbát (+1-el dobja), akkor szörnyű betegséget 
kap. A betegség megegyezik a Boszorkánymester Vörös halál 
varázslatánál leírtakkal.  

A Vörös halál leírása az Első Törvénykönyv 250-251. oldalán 
található. 

 

Árny (Arich) (megjelenők száma: 1k3) Ké: 30 Té: 80 Vé: 110 Sebzés: 
1k10 Ép: 36 Fp:- SFÉ:- AME: immunis MME: immunis 
Valaha kalandozóként estek el a városért folytatott küzdelemben. 
Sorsuk ennek megfelelően kegyetlenebb, mint az egyszerű 
halandóké. Az árnyakról bővebb leírás található a Káosz lehelete 
résznél.  
 
Hastya (megjelenők száma: 1) Ké: 32 Té: 95 Vé: 80 Sebzés: 
életerőszívás Ép: 35 Fp:- AME: immunis MME: immunis.  
Ez a lidérc maradt Quiphann hajdani varázslóiból, akik a város 
bukása után nem tudtak beletörődni önnön végzetükbe; jobban 
ragaszkodnak inkább az élet látszatához. Illúzióval legszívesebben 
élő embernek, akár kalandozónak is kiadhatja magát, kitalál 
valami mesélt, amivel a játékosok közelébe férkőzik, így leplezve 
valódi külsejét, a csontokra aszott húst és az üres szemgödrök 
mélyén pislákoló rőt fényt. Szomjazza az élők energiáit.  
Noha illúzó varázslata jóval erősebb, mint a világban fellelhető más 
hastyáké, a hátránya, hogy csak ókyr nyelven beszél. Ha bárki 
illúzióra gyanakszik, az tehet egy Intelligencia próbát -2-vel. Sikeres 
próba esetén – csak számára – láthatóvá válik a hastya igaz 
valójában. Noha illúzió segítségével hús-vér ember benyomását 
kelti, ez a kísértet is légies, anyagtalan testtel bír, ezért csak 
mágikus fegyverekkel sebezhető. Sikeres támadás esetén az 
áldozata 1k10 Ép-t veszít. 
Gyengéi, hogy az Auraérzékelés és az Asztrálszem azonnal felfedi 
kilétét, illetve mivel légies, ezért csak légies vagy mágikus tárgyakat 
képes megérinteni. Emellett soha nem eszik, nincsen anyagcseréje 
(-4es Észlelés próbával észrevehető, hogy nem lélegzik). 
 
Mivel ez egy versenymodul, ahol az azonos esélyekre törekszünk, 
ezért az alábbi találkozások javasoltak: 
6 darab fantom 
2 darab hekator 
1 darab hastya. 
 
 
 

Hogy ezekre a találkozá-

sokra milyen sorrendben 

kerül sor, az a KM-re van 

bízva. Ha a csapat meg van 

csúszva, akkor csupán egy 

találkozást meséljen le, ha 

pedig nagyon előre járnak, 

akkor akár többször is 

találkozhatnak élőhalottak-

kal. 

 

Egy hekator jelenlétét a 

karakterek -2-es Asztrál 

próbával is megérezhetik, 

amikor az 2 méterre 

megközelíti őket. Ilyenkor 

olyan érzés, mintha valaki 

lenne a közelben, kicsit 

lehűlne a levegő, fel-

borzolódik a szőr a tarkó-

jukon, libabőrösek lesznek 

stb.  

 

Amikor valakit megszáll egy 

hekator, annak látható jelei 

is vannak.  

A teste megfeszül és 

rángani kezd, illetve a 

szeme fennakad, csak a 

fehérjéje látszik abban a 

körben, amikor a hekator 

sikeresen megszállja a 

testet.  

A sikertelen megszállási 

kísérletnek nincs látható 

jele, csak a célpont érzi, 

hogy valami bele akart 

nyomakodni „fizikailag” az 

elméjébe és a testébe. 

(Tehát nem keveri össze 

egy pszi támadással.) 

Egy hastya játékba hozása 

sokkal inkább szerepjá-

tékos, mint harci kihívás, 

erre figyeljen a KM. 
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Lovasok az éjszakában 
Minimum három órája járják már Quiphann romvárosát, mostanra 
már jócskán benne járnak az éjszakában. A romvárost megülő köd 
és a mindenhol jelenlévő élőholtak miatt eddigre már 
meglehetősen feszültek, a bíborfolyondár levegőt megülő édeskés 
illata pedig további veszélyként leselkedik rájuk.  
Mivel a romok gyalog is nehezen járhatók, ezért amennyiben lóval 
érkeztek a karakterek, azt vezetni kell, vagy a nyeregben ülve 
lépésben haladni, ezért semmivel sem gyorsabbak, mintha 
gyalogosan lennének. 
Ekkor hallanak lódobogást a ködből. Először a hangok irányába és a 
távolságában sem lehetnek biztosak, hiszen a ködben és a romok 
között furcsán, torzan terjednek a hangok. Egy -2-es Észleléssel 
végül sikerülhet meghatározni a hangok irányát, azonban mire 
körülbelül 10 perces késéssel odaérnek, a lovasok már elhaladtak.  
Viszont nyomokat hagytak maguk után. Egy -2-es Észlelés próbával 
vagy Af Nyomolvasással már követhetőek a nyomok (egy sétáló 
ember sebességével, különben Észlelés és AF Nyomolvasás esetén 
esetén -4, Mf Nyomolvasás esetén -2 próbadobás kell minden eltelt 
10 perc után) , illetve Nyomolvasással az is megállapítható, hogy 6 
lovas haladt el ott. A nyomok alapján észak felől jöttek (ahol a 
karakterek is elérték a romvárost) és délkeleti irányba haladtak 
tovább. 
A nyomok már csak azért is érdekesek, mivel a lovasok mellett 
mintha csizmák nyomait is felfedeznék. Ehhez azonban már 
Nyomolvasás képzettség kell. Féltucatnyi pár könnyű csizmanyom. 
Af nyomolvasás esetén -4, MF esetén -2 próbával megállapítható, 
hogy 5-6 elf járhatott még errefelé percekkel előttük. 
 

Haonwell elfjei 
Az elfekkel akkor találkoznak, amikor körülbelül fél órája követik a 
lovasok nyomait. Harc hangjait hallják maguk elől a ködből, és 
ahogy a közelbe érnek láthatják, hogy féltucatnyi elf (láthatóan hús-
vér lények) harcol tucatnyi élőholt kísértettel (6 fantom, 2 árny, 1 
ragályhalál). Az elfek számszerűen is kisebbségben vannak, jelenleg 
hátukat a romok falának vetve védekeznek. Íves kardjaik ezüstös 

fényben villannak (Áldás van a fegyvereiken és a vértjeiken is). 
Próbálnak csendben harcolni, nincs kiabálás. 
Lovakat nem látni az elfek közelében, tehát nem ők voltak a 
lovasok.  
 

A KM vegye figyelembe a csapat beállítottságát az addigi játék 
alapján. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nagyobb eséllyel 
működnének együtt az elfekkel akkor, ha az elfek segítenék meg 
őket, akkor a csapat kerüljön nehéz helyzetbe nagyszámú élőholttal 
szemben, és az elfek fognak segíteni rajtuk. 

 
Ha a karakterek nem avatkoznak közbe, akkor az élőholtak legyűrik 
az elfeket. Ha közbe avatkoznak az elfek oldalán, akkor közös 
erőfeszítéssel legyőzik az élőholtakat és az elfek is veszteség nélkül, 
bár megviselten túlélik a harcot. 
 

Sirmalion (Mallior Az Éjben Kacagó harcosa): Ké: 55 Té: 103 Vé: 180 
(ugrással és alkarvédővel együtt, ami +30) Sebzés: 1K10+2 Ép: 14 
Fp: 60 SFÉ: 3 (láncing) Hosszúkarddal harcol, alkarvédője is van. 
Támadások száma: 2. Elf íjjal Ké: 45 Cé: 60 (1 környi célzással 90) 
Sebzés:2k6+2  Támadások száma: 2. Ismeri a riposztvágást (minden 
esetben, ha egy támadás alacsonyabb, vagy egyenlő, mint 147 – 
vagy védekező harc esetén 187 -, akkor azt kardjával hárította, és 
automatikusan jogosult egy visszatámadásra a rendelkezésre álló 
támadásai számán felül – védekező harc esetén -50-el).  
 
Elfek (4 férfi 1 nő): Ké: 42 Té: 68 Vé: 135 Sebzés: 1k10+1 Ép: 10 Fp: 
45 SFÉ: 2 (bőrvért) Támadások száma: 1 Hosszúkarddal harcolnak. 
Elf íjjal Ké: 45 Cé: 50 (1 környi célzással 80) Sebzés:2k6+2   
Támadások száma: 2. AME: 25 MME: 25 Belharc Af, Földharc Af, 
Célzás Mf 
 
Valamennyien sötétszürke és fekete ruhákba vannak öltözve, 
fegyverzetük és vértezetük is sötétre van színezve festékkel vagy 
korommal. Íves elf hosszúkardokkal, levéltőrrel és elf íjakkal vannak 
felszerelve.  

A kalandmester arra azért 

ügyeljen a harc során, hogy 

ne nullázza le a karakte-

reket.  

Ha túl erősek lennének az 

ellenfelek, gyengíthet rajtuk, 

de azért túl könnyű se 

legyen a küzdelem. 

15-30 bekapott Fp vagy 3-

5 Ép sérülés még belefér. 

 



Azon kívül, hogy semmilyen olyan ismertető dolgot nem tartanak 
maguknál, amelyből rá lehetne jönni, hogy honnan érkeztek (pénz, 
ékszer, térkép stb).  

 
Az elfektől megtudhatják, hogy Haonwellből jöttek, és elrabolt 
társaikat (egy nő és kettő gyermek) keresik. Egy családot támadtak 
meg ismeretlenek Haonwell utcáin kettő héttel ezelőtt, a férfit 
megölték, családját elrabolták. Mallior kiválasztotta azokat a 
Tizenketteket, akik az elraboltak nyomába szegődtek, hogy 
kiszabadítsák őket vagy bosszút álljanak.  
 
Másfél hete vannak úton, a nyomok a daroveeni gróf kastélyába 
vezettek, azonban ott nem találták az elraboltakat, Mallior 
útmutatása alapján valahol a mocsárban, a romok között vannak. 
Azonban mind a kettő hatalmas, ezért az éjszaka rajtaütöttek a 
váron, hátha sikerül kiugrasztaniuk a nyulat a bokorból. Bár társaik 
felét elveszítették (nem tudják, hogy élnek-e vagy halnak most), 
észrevettek egy hat fős lovascsapatot akik elhagyták a várat. A 
lovasokat 5 harcos és egy sebhelyes arcú toroni alkotta. 
 
Az ő nyomukban jutottak el a szigetre. A lovasok a komppal jöttek 
át, ezért ők kénytelenek voltak átúszni a folyót. Lovaikat a túlparton 
hagyták, ruháikat vízhatlan zsákokba tették, és fatörzsekre 
kapaszkodva úsztak, eveztek át a folyón. Csak kicsivel a lovasok 
után érkeztek a szigetre, ahol futva eredtek a nyomukba. 
Szerencsére a lovasok alig gyorsabbak lóháton, mint ők futva, így 
könnyen tartották velük a tempót. Egészen addig, amíg az élőholtak 
meg nem támadták őket, akiket valószínűleg a lovasok riaszthattak 
fel. 
Az elfek a bíborfolyondár mérge ellen az arcuk elé kötött vizes 
kendőkkel védekeznek. 
 
Az ő céljuk, hogy megtalálják az elrabolt elfeket, és kiszabadítsák 
őket. 
Ha a karakterek akarnak, akkor együttműködhetnek velük. Amikor 
az elfek megtudják, hogy egy esetleges démon megidézésének a 

megakadályozása miatt érkeztek ide, akkor beleegyezhetnek a 
kölcsönös segítségnyújtásba. 
 

A démonkút megtalálása 
Ha folytatják az útjukat, akkor körülbelül fél órával azután, hogy 
találkoztak az elfekkel, rábukkanhatnak a szervezett emberi jelenlét 
első nyomaira. 
Észrevehetik, hogy valakik szisztematikusan megszabadították a 
környéket a bíborfolyondártól és a kéksav gombától. Van, ahol 
baltával írthatták ki, van ahol égésnyomok alapján felégették, de 
egy idő után teljesen eltűnik ez a két növény. 
 
Végül rábukkanhatnak egy 100 méter átmérőjű, ötszög alakú térre, 
amelynek a közepén a démonkút található. A tér körül körülbelül 
100 méteres körzetben irtották ki a két növényt, amely hetek 
munkájába telhetett. 
 
Amikor a karakterek erre a területre érnek, akkor ott jóval frissebb 
a levegő, ami azt jelenti, hogy ha valaki a bíborfolyondár hatása alá 
került, annak a testéből az mérgezési fokozatonként 1k6 perc alatt 
tisztul ki. 
 

A démonkútról és a védelméről a leírást lásd később, a Tábor a 
Démonkútnál részben leírtaknál. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tér körül a köd is 

megritkul, a látótávolság 50-

60 méterre nő. 
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A város eléggé fel van bolydulva a következő nap hajnalára 
meghirdetett vadászat miatt. Több mind száz hírnévre és vagyonra 
vágyó kardnemes, kalandor, zsoldos, prémvadász és 
szerencsevadász érkezett Erionból és a környező országokból, hogy 
részt vegyen a Bestia elleni hajtóvadászaton, nem is beszélve azok a 
felbukkanásáról, akik belőlük remélnek hasznot nyerni. 
 
Emiatt a fogadók mind tele vannak, sokan már a környező 
istállókban húzták meg magukat, illetve a település és a gróf vára 
között a kyr országút mentén valóságos sátortábor alakult ki. Éjjel-
nappal nagy a mozgás, a hangzavar, a településen kívül tábortüzek 
égnek a sátrak között. A városőrség szinte már csak a gazdagabb 
polgárok lakta utcákban illetve a grófi vár környékén járőrözik. Hogy 
addig elüssék az időt, sokan a kocsmákban szórakoznak, de a 
táborban is gyakoriak az ügyességi versenyek és viadalok (íjászat, 
kardvívás, birkózás), illetve a gróf vadászatot is szervezett a 
kalandvágyóbbak számára (leírását lásd Az űzött vadak résznél.) 
 
A szerencsevadászok mellett a több mint egynapnyi lovaglásra lévő 
hercegi vár, a Farkasverem – amelynek feladata a határvidék 
őrizete – is félszáz katonát küldött a gróf segítségére, akik már 
hetek óta itt vannak, és a másnapi vadászaton is részt fognak venni.  
 
Emellett a gróf vendégül látja a környék tehetősebb nemeseit, akik 
szintén kiveszik a részüket a vadászatból. Őket és a kíséretüket a 
gróf a várban, illetve a jobb fogadókban helyezte el. 
 
 

Információk a Bestiáról 
A Bestiáról annyit tudhatnak meg, hogy egy évvel korábban, a nyár 
végén bukkant fel a környéken. Először csak dél felé a mocsárban, 
később azonban már mintegy 30 mérföldes körzetben követett el 
támadásokat.  
 

A déli mocsárban, alig négyórányira Daroveentől található egy régi 
kyr romváros, ahol egy évvel ezelőtt valami csata dúlt Noir papjai és 
a Tűzkobra déli varázslói között. Akkor még jobban elpusztult a 
szigeten lévő kyr templom és megsemmisült a Révület Kútja is, 
amely előtte egy évig „működött”, zarándokok ezreit vonzva a 
városba. 
 
Bármi történt is, utána kezdtek eltünedezni az emberek, akiknek 
véres, szétmarcangolt tetemét találták csak meg. Néhány héttel 
ezelőttig egyetlen túlélője sem maradt a támadásoknak, akkor 
azonban egy lánynak sikerült életben maradnia, és mielőtt belehalt 
szörnyű sebeibe azt mondta, hogy a támadója egy két lábon járó, 
több mint két méter magas, szőrös testű farkasszerűség volt, 
hatalmas fogakkal. Ekkor hirdette meg az új gróf a Vadászatot, 
mivel most már tudták, mit keressenek. 
 

Információk a másnapi Vadászatról 
A Vadászat másnap hajnalban, napfelkeltekor kezdődik. A hercegi 
vár katonái a nyugati erdőséget, míg a vadászatra ide gyűlt 
kalandorok a mocsarat és a romvárost fogják átkutatni a Bestia 
nyomait keresve. A gróf maga is részt vesz a vadászaton a 
környékbeli nemesekkel együtt, ők is a hatalmas kiterjedésű 
romvárosban fognak vadászni. 
Napkelte előtt már elindulnak a vadászok, hogy napkelte utánra a 
révészek mindenkit át tudjanak szállítani a folyón. A vadászaton 5-
10 fős csoportokba vesznek részt az emberek, a gróf emberei már 
be is osztották, hogy az egyes csapatoknak melyik környéket kell 
átkutatnia.  
Annak, aki elejti a Bestiát, 50 arany jutalom üti a markát. A pénz 
felét a gróf állja, a másik felét a Régens küldte Erenből, akinek 
érdeke, hogy nyugalom uralkodjon az országban. 
 

Nyomozás a városban 
Erre főleg csak mágiával van lehetőségük. Az Erigowban 
tevékenykedő, a nyirokdémont hordozó kyr nő és a kíséretében 
lévő férfi már korábban Daroveenbe érkezett. A kyr nő azóta nem 

Az erigowi események híre 

– az uralkodó meggyilkolá-

sa – csak a napokban jutott 

el a városba. A közemberek 

és a nemesek egyaránt azt 

találgatják, hogy lesz-e 

újabb zászlóháború. 

 

Ha esetleg valamilyen 

módon a karakterek bejut-

nak a gróf várába, akkor 

hallhatják, hogy az ott 

összegyűlt nemeseknek és 

katonatiszteknek ez is 

téma. 

 

Persze, Erigow messze van, 

ezért az embereket tovább-

ra is leginkább a Bestia és a 

másnapi Vadászat foglal-

koztatja. 

 

Ha esetleg a leírás alapján 

vérfarkasra gyanakodnak, 

azt idővel ki tudják zárni 

azzal, ha kiderítik, hogy a 

támadások nem csak vala-

melyik holdtöltekor követ-

keznek be, hanem teljesen 

véletlenszerűen, nappal és 

éjszaka is egyaránt. 

 

Események Daroveenben 



hagyta el a gróf várát, ahol annak belső köréhez tartozik. Így csak 
akkor láthatják őt a játékosok, ha valamilyen módon audienciát 
csikarnak ki a gróftól - vagy észrevétlenül bejutnak -, ekkor a kyr nő 
ott fog állni a gróf jobbján. Persze, mindez csak abban az esetben 
számít, ha valamilyen módon látták már őt Erigowban, különben 
nincs semmi, ami alapján felismerhetik, beazonosíthatják. 
 
A másik lehetőség a mágia, elsősorban az Útmutatás varázslat, 
hiszen rendelkeznek leírással az eltulajdonított tekercsről és 
könyvről. Ez hatékony lehet, mivel ahogy beérnek a varázslat 75 
mérföldes hatósugárba, és alkalmazzák azt, akkor már érzékelhetik 
a tárgyak jelenlétét Daroveen felől. Amikor azonban oda érkeznek, 
némileg elbizonytalanodhatnak, mivel az egyiket (a tekercset) a gróf 
vára felől lehet érezni, míg a másikat (a könyvet) délről, mintegy 20 
mérföldnyiről (a romvárosból). 
 

Ha fel akarják venni a kapcsolatot a gróffal, az mindig elfoglalt, soha 
nem ér rá, a Vadászat után szívesen fogadja őket stb. Így mindig 
csak messziről, kísérettel láthatják.  
Azt pedig a gróf – lévén érintett az eseményekben, és jelenleg 
benne rejtőzik a nyirokdémon – nem nézné jó szemmel, ha a 
várában kutakodnának, ezért könnyen nem kívánt vendégnek 
érezhetik magukat. A várban amúgy csak a kyr nővel 
találkozhatnának, mert bár toroni társa is ott van, az kerüli a 
nyilvánosságot. 

 

A daroveeni gróf kastélyában 
Ha van a karakterek között olyan nemesi származású, aki az Északi 
Szövetség országainak valamelyikéből származik, vagy egy dorani 
varázsló (nem Doranban tanult, hanem bottal rendelkező dorani 
varázsló!), azok egy sikeres Af -4, Mf -2-es Etikett próbával el tudják 
érni, hogy a gróf fogadja őket, vagy legalább vendégként üdvözölje 
a városában. 
 
Sikeres próba esetén ugyanis a gróf nem tud olyan udvarias kifogást 
találni, amivel kihátrálhatna a nemesi származású karakter vagy a 

dorani varázsló fogadása elől, bár azért éreztetheti a kelletlenségét, 
még ha jó képet is vág a dologhoz.  
Ebben az esetben fogadja őket a kastélyában a most összegyűlt 
vendégek előtt, és ha a játékosok jól adják elő magukat, akkor akár 
még az esti vacsorára is hivatalosak lehetnek (amely során majd az 
elfek támadása bekövetkezik). 
 
Néhány jelentősebb személy a gróf kéttucatnyi vendége közül:  
 
Castor Tiberio Dorcus, hadnagyként a Farkasverem nevű hercegi vár 
itt lévő katonáinak a parancsnoka. Egy, a húszas évei közepén járó 
ereni kékköpenyes. Határozott, kicsit öntelt, jóképű, nőcsábász, 
párbajhős. Mindennapos vacsoravendég a gróf asztalánál. A kyr 
boszorkány 1E leplezésű Megbélyegzés csókját viseli magán. 
 
Ars Soradius költő Erenből. Északi Szövetség szerte ismertek 
romantikus költeményei és színdarabjai. A rossznyelvek szerint a 
híres mecénásnak, Bellomar grófjának szeretője (aki viszont 
világszép feleségéről is ismert). Magas, vékony férfi, szőkésbarna 
hajjal, kék szemekkel, nőies gesztusokkal. Azért érkezett, hogy 
megírja a Vadászat és a Bestia történetét. 
 
Arca Wylla bárónő és szépséges lánya Sybelle az ereni Ganelaren 
városából. Szemet vetettek a grófra, aki jó parti lenne a lánya 
számára, és előrelépés a családnak a társadalmi ranglétrán. 
Meghívatták magukat a Vadászatra, bár nem tartanak majd a 
vadászokkal. 
 
Essani Azed középkorú, gazdag kereskedő a nyugat erigowi Obrissal 
városából. Inkább tudósnak nézné az ember. Magas, vékony csontú, 
szemüveges, kecskeszakállas. Szenvedélyes vadász, trófeagyűjtő, 
gyakran vadászik a Kermir pusztákon és már olyan helyeken is járt, 
mint Taba el Ibara vagy az Elátkozott Vidék. Csapatnyi fekete bőrű, 
hegtetoválásos déli nomáddal érkezett, akik között a nők is legalább 
olyan vérszomjasak, mint a férfiak (a rossznyelvek szerint egyik-
másik nővel az ágyát is megosztja). A városon kívül táboroznak. 
 

A gróf asztalánál is az 

erigowi események a téma, 

itt is azt találgatják, hogy 

lesz-e újabb zászlóháború. 

 

A Bestiáról alig esik szó, 

annál több a nyáron 

megtartott nemesi gyűlésről 

(Og Derac), és arról, hogy a 

Várak Tanácsának rendsze-

re mennyire nem tetszik a 

főnemességnek, akik közül 

páran – Eligor távollétét is 

kihasználva – már-már 

lázadóan szállnak szembe 

Siccaleon gróffal, a régens-

sel. 

 

Emellett különböző udvari 

pletykákról beszélgetnek. 

 Mivel a kyr boszorkány egy 

ryeki varázslónő, ezért a 

Zónáját egy varázsló kasztú 

karakter azonnal megérzi.  

Azt nem tudja, hogy ez a 

kyr boszorkányhoz tartozik, 

ha azonban van elég ideje, 

akkor kikövetkeztethető, 

illetve tippelhetnek is a játé-

kosok. 

 

Viszont emiatt a kyr boszor-

kány is azonnal tudatában 

lesz annak 20 ynevi lábon 

belül, hogy a karakterek 

között van varázsló. 

 

Ha pedig a varázsló 

karakter egy leplezetlen 

Zóna varázsjelet hagy 

valahol a közelében, azt is 

megérzi. Ezt követően 

szinesztéziával könnyen 

meg is találja. 
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Nobro Vin Arden hivatalnok Erenből, az udvari kancelláriához 
tartozik, feladata annak ellenőrzése, hogy a Bestia elejtése esetén a 
régens által felajánlott aranyak megfelelő helyre kerüljenek. Igazi 
udvaronc, behízelgő, savanyú, pökhendi, nem foglal állást 
semmiben. A másnapi Vadászattól ő is távol marad. 
 
Ulyess Sil Mar egy magiszter Erigowból a Sigranomói Egyetem 
természettudományi karáról. Felkeltette figyelmét a Bestia, és most 
annak mibenlétét kutatja. Néhány hete érkezett. Idősödő, ősz hajú 
és pofaszakállú igazi könyvmoly. Úgy issza a bort, mintha az víz 
lenne. 
 
Casa Nog Astrum a város Dreina papja. Egy ereni főnemes sokadik 
balkézről született gyermeke, aki szó szerint alkalmatlan volt 
mindenre, végül ezen a tisztségen végezte. Néhány hónapja 
érkezett, de több időt tölt a gróf asztalánál, mint a templomban. 
Alacsony, kövér, vörös arcú, borvirágos orrú, akadozó beszédű (1 
Tsz-ű papnak számít). Ha a karakterek beszélnek vele gyanújukról, 
első útja a grófhoz vezet majd, hogy beszámoljon neki. 
 
Rajtuk kívül még néhány kisebb, de befolyásos rokonokkal 
rendelkező kardnemes és lovag vendégeskedik a kastélyban, 
néhányan a feleségükkel. 
 

Amennyiben a karakterek a gróf előtt beszámolnak a lopásról, és 
hogy miért is vannak a városban (vagy a városi Dreina pap jelzi ezt 
neki), akkor a kyr boszorkány a későbbiekben figyelni fogja őket. 
Nem küldenek a nyomukba senkit, és nem is próbálnak meg végezni 
a karakterekkel, hiszen azzal csak pánikot és felfordulást 
keltenének.  
Ennél egyszerűbb módszert választ.  
 
A város egyik cirmos házimacskájára (amelyből több tucatnyi is 
rohangál az utcákon és a fogadókban) a Familiáris mágiák közé 
tartozó Eggyéválást varázsolja, amelyet 3E-vel Leplez is, így alap 
mágiaérzékeléssel nem érzékelhető. 

 Inntől a macska biztos távolságból szemmel tartja a karaktereket 
(háztetőről, kerítés tetejéről, utcai szeméthalomból stb.), gyakran 
más macskák közé elvegyülve vagy gyerekekkel játszva. Illetve a 
macska figyeli majd a szállásukat, és azt is, hogy azt mikor és merre 
hagyják el. A boszorkány lelkének egy szilánkja van az állatban, 
ezért a boszorkány párhuzamosan érzékel a macska érzékszerveivel 
is, illetve tud a macskán keresztül varázsolni, pszi-t használni stb.  
A városon kívül a macska nem szegődik a nyomukba! Ilyen esetben 
a boszorkány Pszivel értesíti a démonkút melletti táborban lévő 
boszorkánymestert vagy Első Pengét. 
 
(A varázslat részletes leírása az Első Törvénykönyv 232. oldalán 
olvasható.) 

 

A kastély védelme 
A daroveeni gróf kastélya – annak ellenére, hogy a határvidék alig 
százmérföldnyire húzódik innen – nem egy kimondott erődítmény. 
Egy kisebb domb tetején magasodik, így már messziről látható.  
 
A falai alig 6 ynevi láb magasak, terméskőből vannak rakva, sok 
helyen moha és borostyán futja be őket. Mind a négy sarkon egy-
egy csipkézett ormú bástya áll, azonban őrség nincs bennük. 
Nappali időszakban egy 2 fős őrség járja végig a falakat, nagyjából 
15-20 perc alatt téve meg kényelmesen egy kört, éjszaka azonban 
minden falszakaszon járőrözik egy-egy 2 fős őrség. Lámpás nincs 
náluk, azok a falra vannak kiakasztva úgy, hogy bevilágítják az adott 
falszakasz tetejét, így a gyilokjárón járőröző őr – amennyiben éber –
, próba nélkül is láthatja, ha átmászik valaki. Az egyik őr könnyű 
számszeríjat, a másik pedig alabárdot visel. Mindkettő láncingbe 
van öltözve, tabardjukon a daroveeni gróf címere, fegyverövükön 
hosszúkard. A hűvös, késő őszi idő ellen nehéz vászonköpenyt 
viselnek. 
Kettő óránként váltják őket. 
 
A kapuban nappal egy kettő fős őrség posztol, mindketten 
alabárdot viselnek. Nappal négy óránként váltják őket. Éjszaka a 

Egy leplezett varázslatot 

Szinesztéziával sem lehet 

meglátni, ezért amennyiben 

valakit mentálfonál köt 

össze a célpontjával, azon-

ban ezt Leplezi, abban az 

esetben a fonál is csak 

akkor fedhető fel, ha az 

érzékelő mágia vagy Pszi 

diszciplina erőssége megha-

ladja a leplezés E-jét.  

 

Ilyen esetben 1E az a mana 

pont vagy pszi pont 

mennyiség, amellyel alap 

esetben az érzékelő varázs-

lat vagy diszciplina létre-

hozható. 

 

A gróf mellett lévő kyr 

boszorkány visszatérése óta 

naponta többször is ellen-

őrzi a vendégeket és az 

újonnan érkezőket Pszi 

Szinesztéziával, így ha vala-

kin leplezetlen mágia van, 

azt érzékeli.  

 

Szintén ezt alkalmazza 

napjában többször a fogadó-

teremben, a gróf szobájá-

ban, illetve a vadászat nap-

ján, induláskor a hátasokon 

és a velük tartókon, vala-

mint a folyón való átkeléskor 

a kompon is. 

 

20% az esély arra, hogy ezt 

éppen olyankor teszi, ami-

kor a karakterek is jelen 

vannak. 

 



kapu most nyitva van, nem zárják, azonban az őrök számát 
megnövelték, ezért éjszakánként 6 őr posztol ott. A kapu és 
környéke lámpásokkal és fáklyákkal van kivilágítva, akárcsak a belső 
udvar, segítve ezzel a nagyszámú vendég könnyebb közlekedését. 
Ez csak Éjközép után, amikor a vendégek elcsendesednek, változik, 
ekkor már nem gyújtják újra az udvaron esetlegesen elalvó 
fáklyákat. 
 

A gróf szobája előtt mindig kettő testőre áll (mindketten gardagok, 
értékeiket lásd később), illetve egy testőr mindig a gróffal tart 
(értékei, mint a gardagok Első Pengéjéé). 

 

Őrök (35 fő): Ké: 32 Té: 50 Vé: 110 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 18 SFÉ: 3 
(láncing) 
CÉ: 45 (könnyű számszeríj) Sebzés: 1K6+1 Hosszúkarddal harcolnak. 
AME: 12 MME: 11  
Alabárddal: Ké: 29 Té: 60 Vé: 114 Sebzés: 2K6+2 Támadások száma 
1/2 
Észlelés: 13 

 

A titkos szoba 
Amikor Fulmer Candium a kastélyban van, és azt nem a gróf tartja 
éppen magánál, akkor az a gróf lakosztályában van elhelyezve. Ez az 
Öregtorony legfelső szintjén (4. emelet) található, az ablakok 
vasráccsal vannak védve. Egy külön, körülbelül 6 méter átmérőjű 
helyiség van átalakítva erre a célra, és megfelelő mágikus 
védelemmel ellátva. A helyiség ablaktalan, kőpadlójú, kőfalú, abból 
minden bútort, szőnyeget és dekorációt kihordtak. 
 
Az ajtó bejáratán összetett zár, amely nem jellemző a határvidéken 
(Zárnyitás -50%).  
 
Az ajtó belső ajtófélfáján Kisugárzó varázsjel (70 MP-s), amely 
ahogy valaki kinyitja az ajtót, azt érzékeli, és a bent lévő helyiséget 
áthatolhatatlan, mágikus sötétségbe borítja (11E-s elemi sötétség 

kupola formában 4,5 percnyi időre). A sötétség a varázsjelet is 
elrejti! 
Ha valaki eloszlatná ezt a mágikus sötétséget, akkor azokra, aki 
benéznek, egy 32E (+1k10) (70 Mp) Irtózat szimbólum hat (ETK 213. 
oldal), amelynek embermagas rajzolatát a szemközti falra festették 
fel.  
 
Azonban, hogy ne legyen ilyen könnyű a dolog, a sötétségben kettő 
darab árny (arich) van idézve, amelyeknek feladata a terem túlsó 
végén lévő emelvényen található Fulmer Candium őrzése. A 
sötétségben láthatatlannak minősülnek, és testetlen élőholtak.  Az 
árnyak értékeit és az ellenük való harc szablyait lásd korábban. 
Körbezáró varázskör biztosítja, hogy ott is maradjanak. 
 
Az emelvény a tekercstartón kívül még kettő meglepetés található. 
Egy 28E Térgát varázsjel (70 Mp), amely megakadályozza mind a 
térkapu nyitását, mind pedig a teleportációt a helyiségben. 
 
Emellett az emelvényen egy 3E Leplezett Kémszem varázsjel is 
található, amellyel a kyr boszorkány azonnal értesül arról, hogy 
valaki megkísérelt bejutni, és riadót rendelhet el. 
 

Az elfek támadása a gróf vára ellen 
Erre az eseményre éjszaka kerül sor.  
 
Az elfek már az éjszaka sötétjét és a folyó felől lassan hömpölygő 
ködöt kihasználva közelebb osonnak a várhoz, majd meglapulnak, 
és a megfelelő pillanatra várnak. Amikor ez eljön, akkor tüzet 
gyújtanak – néhány szénabála és istálló felgyújtásával – a település 
nyugati végén, hogy eltereljék a figyelmet, közben íjjal leszedik a 
falon álló őröket, majd megmásszák a falat, odabent pedig 
kardokkal küzdenek.  
 
A pontos számukról később sem lesz adat, beszélnek mindenfélét a 
kettőtucatnyitól a félszázig, arról pedig, hogy miért jöttek, csak 
találgatások lesznek. Mindenesetre a gróf és köre azt a változatot 

Egy varázsló csak azt 

érzékeli a zónáján belül, 

hogy van ott másik, leple-

zetlen mágia, ezek számá-

hoz és mibenlétéhez azon-

ban Fürkésznie kell (vagy 

Szinesztéziát használni, de 

ez csak a számukat mutatja, 

és csak azt, amit szabad 

szemmel is látna, tehát falon 

nem lát át).  

 

Mivel valamennyi varázslat 

70 Mp-s, ezért a Fürkészés 

varázslatonként! 35 Mp-

ba és 140 percbe (2 óra 20 

percbe) kerül. 

 

Mivel a varázslatok jelmá-

giával vannak létrehozva, 

ezért azok Destrukcióval 

nem, csak a rajzolatok 

megszakításával szüntethe-

tőek meg. 

 

A terem szemközti falán lévő 

szimbólum egyértelműen lát-

ható, azonban a kisugárzó 

varázsjelek pénzérme nagy-

ságúak, ezért ezek felfede-

zéséhez a terem díszítése 

stb. folytán -4-es Észlelés 

próba szükségeltetik (ha 

direkt keresik, akkor csak -2 

a próbára). 

 

A gróf testőre – aki „ryeki 

gardag”, leírását lásd később 

– a mozgása és a fegyverei 

alapján felismeri, ha a 

karakterek között van 

harcművész vagy kardmű-

vész, ezért rá kifejezetten 

figyel. Mivel főleg zárt helyen 

van, ezért ilyenkor Abszolút 

látásra vált, így kiélesednek 

az érzékeik.  

Ebben az esetben azonnal 

észleli, ha egy harcművész 

kasztú Belső időre vált, és a 

gardag is így cselekszik. Csak 

ezután történnek a kezde-

ményező dobások, azonban 

a harcművész karakter +5-el 

dobhat, mivel kicsit előbb 

váltott át.  

Ilyenkor a harcművész csak 

az első cselekedete után 

(mozgás, fegyverrántás vagy 

első támadás), egy -2-es 

Érzékelés próbával veszi 

észre, hogy a jelenlévő 

gardag is Belső időben 

mozog. Ha a próbát elhi-

bázza, akkor a gardag első 

támadása meglepetésszerű-

nek minősül a karakterrel 

szemben. 

 

A Belső idő és a Chi harc 

diszciplínák nem hasz-

nálhatóak együtt!!! 

 
Miután mind a gardag, mind 

pedig a karakter kilép a 

Belső időből, a gardagot nem 

sújtják a -25 levonások, mivel 

az ő Belső ideje más ala-

pokon nyugszik, és a hasz-

nálata eleve Fp-t emészt fel 

Pszi-pont helyett (lásd később 

a leírást). 
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fogja terjeszteni – és ez fog pillanatok alatt elterjedni a városban és 
a vadászok táborában is –, hogy az elfek valamilyen kapcsolatban 
lehetnek a Bestiával, és a másnapi Vadászatot akarták 
megakadályozni a gróf esetleges halálával. A gyújtogatás és a 
támadás még inkább felhergeli az embereket, még eltökéltebbek 
lesznek a másnapi vadászaton, hátha a Bestia mellett elfeken is 
elégtételt vehetnek. 
 
Az elfek végül vagy tucatnyi városőrt vágnak le, és néhány 
fegyverforgatót a gróf vendégeinek kíséretéből. Eljutnak egészen a 
nagyteremig is, ahol a gróf és vendégei mulatnak, itt azonban olyan 
ellenállásba ütköznek, hogy menekülniük kell. Egyértelműnek tűnik, 
hogy a gróf a célpontjuk, de nem bírnak vele. A beszámolók szerint 
szinte emberfeletti gyorsasággal és erővel száll szembe az elfekkel, 
közel féltucatnyit levágva közülük, mire azok menekülőre fogják. 
Még másnap, a Vadászat kezdetekor is a gróf éjszakai hősiessége a 
téma. Amikor megjelenik a kíséretével, hatalmas ovációval fogadják 
és megéljenzik. 
 

Elfek (4 férfi, 2 nő): Ké: 42 Té: 68 Vé: 135 Sebzés: 1k10+1 Ép: 10 Fp: 
45 SFÉ: 2 (bőrvért) Támadások száma: 1 Hosszúkarddal harcolnak. 
Elf íjjal Ké: 45 Cé: 50 (1 környi célzással 80) Sebzés:2k6+2   
Támadások száma: 2. AME: 25 MME: 25 Belharc Af, Földharc Af, 
Célzás Mf 
 
Valamennyien sötétszürke és fekete ruhákba vannak öltözve, 
fegyverzetük és vértezetük is sötétre van színezve festékkel vagy 
korommal. Elf hosszúkardokkal, levéltőrrel és elf íjakkal vannak 
felszerelve. Azon kívül, hogy semmilyen olyan ismertető dolgot nem 
tartanak maguknál, amelyből rá lehetne jönni, hogy honnan 
érkeztek (pénz, ékszer, térkép stb).  
Ha megtalálják a rejtekhelyüket a Csonthalomnál, ott már találnak 
élelmiszer maradványokat, amelyek csomagolásuk alapján 
Haonwellből származhatnak (ez elég egyértelmű, mivel szerepel 
rajtuk a város neve). 

 

Ha valaki rendelkezik Nyomolvasással, és sikeres próbát tesz Mf 
esetén -2-vel, Af esetén -4-el, az sikerrel visszakövetheti az elfek 
nyomait egészen a Csonthalomig, ahol előző éjjel táboroztak. Ide 
lovakkal érkeztek, összesen tucatnyian, alig egy nappal korábban. 
A gróf elleni támadásban nagyjából a csapat fele esett el, a többiek 
a Csonthalomtól először a városhoz (ők csinálták a gyújtogatást) 
mentek, majd dél felé indultak a mocsárhoz. A nyomaikat azonban 
a folyóparton, a mocsárnál el is veszítik. 
 

Ha a karakterek a városban vannak, akkor meséld le nekik az 
éjközép után félrevert harangokat, a település nyugati részén 
narancssárga fénybe burkoló hatalmas lángokat majd pedig, néhány 
percre rá a keleti irányból felhangzó kürtöket, amellyel riadót 
vernek a gróf várának őrei. 
Ha valamilyen módon a játékosok karakterei a gróf várában vannak 
ekkor, akkor ők is átélik a rajtaütést, harcolhatnak a támadókkal, és 
szemtanúi annak, ahogy a gróf emberfeletti erővel küzd. Csapásai 
súlyos sebeket osztanak, és testi erejét meghazudtoló erővel hajít 
át egy elfet a termen, vagy roppantja el egy másiknak a gerincét. A 
játékosok is beszállhatnak a küzdelembe. Az elfek elszántak, inkább 
meghalnak, minthogy élve elfogják őket. Tudják jól, hogy egy elf 
mire számíthat Erenben.  

 

A játékosok természetesen gyanakodhatnak a grófra, hogy most 
esetleg benne van a nyirokdémon (ha tudnak a démonról!), amit 
erősíthet az is, hogy a bal alkarján néha (-2 es Észlelés próba) 
láthatóvá válik, ahogy felcsúszik a ruhája ujja, hogy kötés van rajta 
(ha utána kérdeznek, állítólag megvágta magát). Illetve a küzdelem 
során -4-es Észlelés próbával észrevehető, hogy mintha 
lepattannának a bőréről a nyílvesszők és a kardcsapások. 

 
 
 
 
 
 



Forró nyomon Quiphann romjaihoz 
A kalandmester éreztesse a játékosokkal, hogy a tekercs 
megszerzése meglehetősen nehéz feladat. A falat csak éjszaka 
tudják megmászni, és ki tudja, milyen mágikus és fizikai védelem 
védi még a Fulmer Candiumot. Ha felderítést végeznek, akkor a 
szükséges információk a rendelkezésükre állhatnak, bár órákat 
kellene egy varázslónak Fürkészéssel töltenie ahhoz, hogy 
feltérképezze a mágikus védelem különböző szintjeit és azok 
mibenlétét. 
 
Mindenesetre éjszaka van a legjobb esélyük a tekercs 
megszerzésére. Úgy időzítse a mesélő, hogy pont akkor, amikor a 
játékosok is nekiindulnának a tekercs megszerzésének – ha van 
egyáltalán ilyen tervük – támadjanak az elfek, ezzel a 
figyelemeltereléssel is segítve, hogy a játékosok terve mozgásba 
lendüljön (vagy lehet éppen ez a támadás adja meg a kezdőlökést a 
játékosoknak.) 
 
Ebben az esetben azonban, mire eljutnak a szobáig, amely a Fulmer 
Candiumot rejti, annak ajtaját nyitva találják, az őröknek nyoma 
sincs, és a mágikus védelmet is hatástalanították. A tekercs sincs 
már a szobában. Ha mágiával (pl. Útmutatás) ellenőrzik, akkor 
érezhetik, hogy a tekercs körülbelül egy mérföldnyire van, és 
vágtázó ló sebességével távolodik dél felé, amerre Quiphann 
romvárosa is elterül. 
 
Azt megtudhatják a vár környékén ha körbekérdeznek (vagy akár 
egyikük láthatta is), hogy az elfek támadását követő percekben egy 
6 fős lovascsapat hagyta el a várat és délre, a rév felé vezető úton 
hagyták el a várost. A csapat 5 harcosból és egy sebhelyes arcú 
toroniból állt, akit mostanában többször is láttak a várban, és 
állítólag az ott élő kyr nő titkára volt. 
 
Amennyiben a karakterek azonnal indulnak, akkor sem érhetik utol 
a lovasokat Quiphann romvárosa előtt. Amikor a révhez érnek, az 

már visszafelé jár félúton, a révész elmondhatja nekik, hogy kiket 
szállított át.  
 
Amikor a karakterek átérnek a szigetre, onnantól kezdve a 
Quiphann felfedezése részben leírtak alapján folyik tovább a 
történet, az alábbi eltérésekkel: 
 
A lovasok nyomait az ott leírtak szerint tudják követni, így jócskán 
lerövidül az az idő (1,5 órára, vagyis csak kettő Egészség próbát kell 
tenniük a bíborfolyondár mérge ellen) ami alatt elérik a 
démonkutat.  
 
Illetve emiatt ők csak egy esetben találkoznak élőholtakkal, amely 
találkozást akár össze is lehet vonni az elfekkel való találkozással. 
 
Az elfekkel való találkozás is az ott leírtak szerint történik meg, az a 
KM döntése, hogy ők mentik meg az elfeket, vagy az elfek segítenek 
rajtuk. 
 

A démonkútról és a védelméről a leírást lásd, a Tábor a 
Démonkútnál részben leírtaknál. 
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A tábor az egykori Quiphann egyik peremkerületében található, 
távol az központi negyedek (amelyeken át kellett kelni a 
karaktereknek idefelé jövet) egykoron égbe törő tornyainak és 
aranykupolás épületeinek, templomainak, palotáinak romjaitól. Egy 
mintegy 100 ynevi láb átmérőjű, ötszög alakú tér közepén található 
a maga a démonkút, amelynek közelében csak néhány csonka, 
romos oszlop és boltív áll, illetve egy diadalív romjai, rajta ágaskodó 
kimérákkal és oroszlánokkal. Az egyik oszlop tetején még máig ott 
magasodik egy kyr pusztító jócskán megviselt, háromméteres 
szobra. A tér macskaköves, a környező házak és épületek romosak, 
a legmagasabbak 2-3 emeletesek lehetnek. A tér minden oldalán 
csatlakozik be egy út, amelyeket sok helyen ledőlt házfalak 
torlaszolnak el. 
 
A téren a kút körül most sátrak és hordók állnak, ládák, valamint 
kettő tábortűz is található. A környéken emelkedő oszlopok és a 
diadalív romjai közé szintén vásznak vannak kifeszítve, mintegy 
védekezésül az őszi esők ellen. 
A tér közepén lévő kút fölé fából készült emelőszerkezetet 
építettek, amelyről csigák és erős kötelek lógnak le a kútba. A kút 
tetején egykoron egy súlyos kőlap lehetett, amely most több 
darabba törve hever néhány méternyire. Még mindig látszódnak a 
tetején az egykori mágikus rajzolatok töredékes vonalai. A sátrak 
között egy fából készült ketrec is található, amiben három, 
láthatóan erősen kábult elf (egy nő és kettő gyerek) kuporog. Az 
időjárás ellen egy vászondarab van a ketrec tetejére feszítve.  
 

A démonkút 
A démonkutat úgy építettek, hogy egy már meglévő kutat 
alakítottak át erre a célra. A kút belsejét Shulur démonvadászai 
évezredekkel ezelőtt teljesen lezárták, mágikus pecsétekkel 
erősítették meg, majd miután a foglyul ejtették odabent a démont, 
egy újabb, lunír vésetes kőlappal – a Zárópecséttel - zárták le, 

amelybe nagyhatalmú, mágikus rúnákat véstek. Ez mintegy 20 
méter mélységben lehet. A kút falába mágikus csapda jeleket, 
illetve varázsjeleket és szimbólumokat véstek, amelyek feladata a 
behatolók távoltartása és az odabent bebörtönzött démon 
szabadulásának megakadályozása. A kút tetejét szintén lezárták egy 
kőlappal, amelyre figyelmeztető feliratokat véstek, továbbá 45 E 
(+1k10) erejű Félelem és Rettegés szimbólumokat, hogy távol 
tartsák tőle a kíváncsiskodókat.  
A csapdák nagy részét az elmúlt hónapokban és napokban 
megsemmisítették, az eredeti védelemből már csak a Zárópecsét 
maradt fent a kút mélyén. 
 
A kút mágiája jelenleg is folyamatosan csapolja meg a manahálót, 
illetve ha valaki képes rá, érzékelheti, hogy a kútból szökik is mana, 
mintha a varázsjelek, rajzolatok mára már meggyengültek volna, és 
nem képesek a feladatukat teljes hatékonysággal ellátni. 
A kút falába fémből készült kapaszkodók vannak rögzítve, amelyek 
használatával könnyen le lehet mászni. 
 

A tábor őrzői 
Összesen mintegy tucatnyi, sötét, kivert bőrvértekbe és csuklyás, 
felleghajtós köpenyekbe burkolózó alak tartózkodik a táborban. 
Valamennyien bőrből és fémből készült maszkot viselnek – ezzel 
védekeznek a bíborfolyondár mérgével szemben –, a fegyvereik 
számszeríj és hosszúkardok. Mozgásuk alapján képzett harcosok 
lehetnek. Bőrükre a Ryeki Démoncsászárság idejéből fennmaradt 
démonikus rúnák vannak tetoválva. 
Bár gardagoknak nevezik és tartják magukat, a néven kívül nem sok 
közük van a Ryeki Démoncsászárság emberekből démoni mágiával 
átalakított harcosaihoz. Ervek, toroniak, assziszok. 
 
A vár elleni elf támadásnak köszönhetően mindenki ébren van most 
a táborban. Másnap lesz a démonkút zárópecsétjének feltörése, 
addig már nem kockáztathatnak. 
 
 

Tábor a démonkútnál 

Valamennyi gardag éjszaka 

szükség esetén Abszolút 

látást, illetve az Első Pengék 

gyanú vagy harc esetén Pszi 

Hatodik érzéket és 

Szinesztéziát is használnak. 

Így valamennyi gardagnak 

így előbbi esetén 20 méteren 

belül körlátása van, az Első 

Pengék esetén pedig látják a 

veszélyforrásokat, így azt is, 

ha valaki láthatatlan! 

 

A démonkút környékén 

némileg megritkul a köd, a 

látótávolság 60-70 méterre 

nő, bár 50 méter után már 

csak árnyakat látni. 

Hatása: 50 méteren belül  

-50 CÉ, 60 méterig -70 CÉ. 

 



Az Első Penge: Ké: 55 Té: 110 Vé: 170 Sebzés: 1k10+2 Ép: 12 Fp: 65 
SFÉ: 4 (bőrvért + bőr rúnák) Kétkezes. Ismeri a riposztvágást 
(minden esetben, ha egy támadás alacsonyabb, vagy egyenlő, mint 
145 – vagy védekező harc esetén 185 -, akkor azt kardjával 
hárította, és automatikusan jogosult egy visszatámadásra a 
rendelkezésre álló támadásai számán felül – védekező harc esetén -
50-el ). Hosszúkarddal harcol, alkarvédője is van.  
Támadások száma: 2. AME: 44 MME: 45. Vé ugrásból 15. Földharc 
Mf, Belharc Mf 
Varázslat esetén 10% esélye van, hogy az nem jön létre rajta. 
Ügyessége: 18  

 

Gardagok (11 fő): Ké: 45 Té: 70 Vé: 145 Sebzés: 1k10 Ép: 10 Fp: 48 
SFÉ: 4 (bőrvért + bőr rúnák) CÉ: 45 (könnyű számszeríjjal) Sebzés: 
1K6+1 + méreg (Toroni pokol -1 Egészség próba. Sikertelenség 
esetén 2k10 Fp vesztés az égető kíntól 1k10 szegmensen belül.  
Hatása 1k6 óráig marad fent, addig a fájdalom folyamatos, ezért 
addig nem is nyerhetők vissza az így elveszített Fp-k.)  
Hosszúkarddal harcolnak. AME: 34 MME: 35 Vé ugrásból: 10. 
Földharc Af, Belharc Af 
Varázslat esetén 10% esélyük van, hogy az nem jön létre rajtuk. 
Ügyesség: 16 

 
A karakterek a tábor körül közel tucatnyi fantomot is kiszúrhatnak 
(a hekatorokat szabad szemmel nem látni). Ezeket az itt tartózkodó, 
aquir vérű boszorkánymester idézte meg a tábor őrizetére. 
 

Fantom (száma: 10) Ké: 15 Té: 60 Vé: 70 Sebzés: 1k6 Ép: 32 Fp:-  
AME: immunis MME: immunis. 
Egyszerű városlakók voltak egykoron, akiket átkok pusztítottak el a 
város ostroma idején. Quiphann pusztulásának szomorú mementói. 
Testük megjelenésében emlékeztet valaha volt emberi 
mivoltukra, anyaga azonban légies, úgy tűnik, mintha szürke, sűrű 
masszából épülne fel. (…)  
 

A fantom, noha nem anyagi, képes a kezét az áldozat testébe 
meríteni, aki ekkor gyötrő fájdalmat érez. Ez a támadás nem 
okozhat Ép sebzést. A fantom csak mágikus fegyverrel sebezhető, a 
közönséges fegyverek átsuhannak a testén. 
 

Kóbor lélek (Hekator) (száma: 2) Ké: 10 Té: 20 Vé: 50 Sebzés: 1k6 
Ép: 32 Fp:- AME: immunis MME: immunis. 
Az egykori városőrök kóbor lelkei a démondúlás idejéből. Meg 
akarták védeni a várost, mindenáron. Minden betolakodónak 
nekirontanak, megpróbálják megszállni, hogy aztán a testét 
birtokba véve annak társai életére törjenek. Nem túl kifinomultak, 
ahogy megszállnak egy testet, azonnal támadnak is vele. (ilyenkor 
a megszállt test játékosa dobja a támadó dobásokat). 
Alapjában véve nem látható, hiszen nincs használható teste, 
azonban néhány Pszi diszciplinával érzékelhető (pl. Asztrál szem, 
Auraérzékelés, Hatodik érzék+Szinesztézia kombó stb.).  
Anyagi vagy mágikus támadásra nem képesek, azonban ezen az 
úton a hekatorok sem sebezhetőek. Képesek azonban beköltözni 
valakinek a testébe és megszállni azt.  
Ehhez mindössze Akaraterő próbát kell tennie az áldozattal 
szemben (14+k10), ha a Hekator eredménye a magasabb, akkor 
megszállta annak testét és képes irányítani (a próbát minden 
körben újra kell dobni). A testet bármikor elhagyhatja, ha már nem 
veszi hasznát.  
 
Ha a test tulajdonosának sikerül kétszer egymás után a hekator 
fölé kerekednie a testért folytatott csatában, akkor a kóbor lélek 
elhagyja azt, és nem kísérli meg újra megszállni, hanem újabb 
testet keres magának. A gazdatestet ért sérülések a hekatorra 
nincsenek semmilyen hatással. Csak a megszállt test fizikai 
képességeit kapja meg (tehát annak értékeivel harcol), a szellemi 
képzettségeit (Pszi, mágia, képzettségek) nem.   
 
A hekatorok a legerősebbnek tűnő harcosokat kísérlik meg 
megszállni, és elsősorban a mágiahasználókat kísérlik meg 
kiiktatni.  

A testetlen szellemek elleni 

harc szabályait lásd koráb-

ban. 

 

Az Első Penge a gardagok 

démonikus harcművészeté-

ből következően képes a 

Slan pszi Belső idő diszcip-

línájának alkalmazására, 

azonban ez esetében nem 

Pszi, ezért nem Pszi pontba, 

hanem azonos mennyiségű 

Fp-be (10Fp/szegmens) 

kerül. 

Látható fizikai jele az 

alkalmazás után az orrból 

csörgedező vér. 

 

Km! Elsősorban akkor 

használd ezt a képességet, 

ha a karakterek között van 

olyan harcművész aki szin-

tén használja. 

 

Egy hekator jelenlétét a 

karakterek -2-es Asztrál 

próbával is megérezhetik, 

amikor az 2 méterre 

megközelíti őket. Ilyenkor 

olyan érzés, mintha valaki 

lenne a közelben, kicsit 

lehűlne a levegő, fel-

borzolódik a szőr a tarkó-

jukon, libabőrösek lesznek 

stb.  

 

Amikor valakit megszáll egy 

hekator, annak látható jelei 

is vannak.  

A teste megfeszül és 

rángani kezd, illetve a 

szeme fennakad, csak a 

fehérjéje látszik abban a 

körben, amikor a hekator 

sikeresen megszállja a 

testet.  

A sikertelen megszállási 

kísérletnek nincs látható 

jele, csak a célpont érzi, 

hogy valami bele akart 

nyomakodni „fizikailag” az 

elméjébe és a testébe. 

(Tehát nem keveri össze 

egy pszi támadással.) 

 

Amikor a hekator uralja a 

testet, annak már nincs 

látható külső jele. 
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Essan Deryas, aquir vérű boszorkánymester (shradd) 
A táborban tartózkodik már a kyr boszorkány segítője, az aquir vérű 
boszorkánymester is.  
A boszorkánymester egy magas, inkább inas, mint izmos, toroni 
származású férfi. Bőre sötét, akárcsak a szemei és a haja. Arca 
sebhelyes, haja hosszú, rastás fonatokban omlik a vállára. Sötét 
színű ruhát és sötétszürke, csuklyás köpönyeget visel.  
 

Testét összefüggő mágikus tetoválások díszítik, ezek azonban nem a 
hagyományos boszorkánymesteri tetoválások, hanem ryeki gyökerű 
démonikus rajzolatok. Ennek következtében a bőre 5-ös SFÉ-vel 
rendelkezik, illetve +20 AME és MME ellenállást kap, és csak 
mágiával vagy mágikus fegyverrel sebezhető, továbbá varázslat 
esetén 20% esélye van, hogy az nem jön létre rajta. 
 
Mivel ereiben az ediomadi korcs aquirok vére (is) folyik, emiatt 1 Od 
ponttal rendelkezik, amely a használatát követően 12 óra alatt 
termelődik vissza. A korcs nyelven a Csontrombolás és a Fullasztás 
egyszókat ismeri. Ezek csak egyetlen konkrét személyre fejtik ki 
hatásukat, hallótávolságon belül, a célpontot látnia kell. A 
hatalomszó kimondása 1 szegmens. 
 
Csontrombolás: A fegyverforgató végtagján a célpont nyílt törést 
szenved, amitől azonnal veszít 1k6+2 Ép-t. Akaraterő próbát kell 
tennie -2-vel. Sikertelen próba esetén rövid időre 
magatehetetlenné válik, siker esetén tovább harcolhat, azonban Té-
je felére, Vé-je háromnegyedére csökken a fájdalomtól.  A hatás egy 
40 Mp-s gyógyító mágiával megszüntethető. 
 
Fullasztás: Az áldozat légzőszerveit sűrű, vizenyős pára árasztja el 
belülről. A hatás 2k6 percig tart, ezalatt az illető fuldokolva kapkod 
levegő után, és görcsös köhögő rohamok kínozzák. Minden harci 
értéke feleződik, képességei -2-vel csökkennek. Nem tud beszélni és 
varázsolni.  

 

Essan Deryas (boszorkánymester): Ké: 30 Té: 37 Vé: 100 Cé: 9  
Ép: 10 Fp: 41 SFÉ: 5 (démoni tetoválások), csak mágiával és mágikus 
fegyverrel sebezhető. AME: 60 MME: 60 
Mana pontok száma: 42. Rendelkezik Hatalom amulettjével (+42 
Mp) Ügyesség: 14 
A varázslatok 20% eséllyel nem jönnek létre rajta. Ha varázsol, 
akkor elsősorban nekromanciát, rontásokat és átkokat használ. 
 
Harc során általa alkalmazott varázslatok: tetszés szerint a 
Bélsorvasztás (246. oldal), Fájdalom (247. oldal), Izzó idegek (248. 
oldal), Átokvarázs (251. oldal) 

 

Sár és vér 
Ha a karakterek visszautasították az elfek támogatását, és önállóan 
terveznek cselekedni, akkor csak ők találják magukat szemben a 
tábor 24 fős védelmével.  
 
Amennyivel összefogtak az elfekkel, akkor azonban lényegesen jobb 
az arány. Illetve ebben az esetben közös tervet is tudnak készíteni. 
 

Ami a segítségükre lehet az, hogy percekkel azután, hogy a 
démonkúthoz érnek, feltámad a szél, vihar érkezik, villámokkal, 
mennydörgéssel, erős széllel és zuhogó esővel. Ez valamennyire 
elrejti őket, azonban ennek hátránya is lesz (lásd oldalt). 

 
Ha nem szövetkeztek az elfekkel, akkor függetlenül attól, hogy a 
karakterek mit terveznek, az elfek támadni fognak. Erre körülbelül 
fertály órával azután kerül sor, hogy a karakterek elérik a 
démonkutat körülvevő romos épületeket.  
 
Nyílvesszők szelik át a levegőt, amelynek következtében 3 harcos is 
elzuhan a kutat őrzők közül, és egy nyílvessző a boszorkánymester 
mellett kap gellert a démonkúton. Ezt követően mindenki fedezéket 
keres a démonkút körül lévő romok és ládák, hordók között, ezért 
az elfeknek közelebb kell mennie, és közelharcba bonyolódnia. 

A kalandmester azt is 

választhatja, hogy a hatalom-

szavakat nem a karakterek, 

hanem a harc során más 

NJK-k (pl. elfek) ellen 

használja. Ekkor azonban ez 

legyen látványos és jól 

hallható a játékosok által is, 

had gondolkodjanak el kicsit, 

és annál óvatosabban fognak 

a boszorkánymester felé 

közelíteni.  

 

Arról nem is beszélve, hogy a 

mágiahasználó karakterek 

egy mérföldön belül megér-

zik a manaháló háborgását, 

és 10 körön keresztül 25% 

eséllyel nem jönnek majd 

létre a varázslataik. Ilyenkor 

úgy érzik, mintha nem 

tudnák megragadni a manát. 

 

Harc a viharban 

 

Cé: -70 

Ké: -15 Té: -30 Vé: -35 

 

Akinek van szürkületi vagy 

ultralátása, vagy Vakharca, 

azt csak az eső és a szél 

zavarja, az ő értékei az 

alábbiak szerint változnak. 

 

Cé: -70 

Ké: -10 Té: -10 Vé: -20 

 

Pszi Abszolút látás diszciplina 

esetén közelharcban nincs 

levonás. 

 

A lezúduló zivatar csúszóssá, 

nyálkássá változtatja az ősi, 

töredezett, földdel és 

agyaggal borított macska-

köveket.  

 

Ezért annak, aki mozdulat-

lan, vagy lassan, megfontol-

tan halad nem kell Ügyesség 

próbát tennie.  

 

Aki fut, annak Ügyesség pró-

bát kell tennie, különben 

elcsúszik, elesik. 

 

 



Itt a játékosoknak is lehetősége van reagálni. Ha ők is támadnak, 
akkor közös erővel még győzhetnek.  
 

Ekkor azonban éreztesse a KM, hogy a karaktereknek gyorsan kell 
reagálni. Aki következik a cselekvés sorrendjében, a KM 
fennhangon számoljon vissza 5-ig, és a játékosnak azonnal 
mondania kell, hogy mit csinál a karaktere. Ha nem teszi, akkor a 
rémülettől vagy döbbenettől lebénult, döntésképtelen, és abban a 
körben nem cselekszik. Ez a harc első 3 körére vonatkozik. 

 
Ha nem avatkoznak közbe, akkor az elfeket 6 kör (1 perc) alatt 
lemészárolják. Ebben az esetben 6 gardag, az Első Penge, a 
boszorkánymester és 6 fantom és 1 hekator marad továbbra is 
„életben”, akikkel a játékosoknak meg kell még küzdeniük ahhoz, 
hogy eljussanak a démonkúthoz. 
 
Ha a játékosok szövetkeztek az elfekkel, akkor a közösen 
kidolgozott terv alapján, az általuk választott időben kezdhetik meg 
a támadás végrehajtását a démonkút őrzői ellen. Azonban, ahogyan 
lenni szokott, semmi sem megy olyan egyszerűen. 
 
A harc első körében a boszorkánymester pszi üzenetet küld a 
várban lévő „boszorkánynak” (tehát ekkor nem varázsol), hogy 
megtámadták őket. Mivel most mind a tekercs, mind pedig a könyv 
itt van a táborban, illetve másnap tervezik megtörni a zárópecsétet, 
ezért a boszorkány árnyékajtót nyit, és a táborban fog megjelenni 
a diadalív romos boltívei között.  
A boszorkány a harc 6. körében érkezik. 
 

Lyenen Wennar Moressa, „ryeki” szerafista varázslónő  
Ránézésre a harmincas évei elején járó kyr vérű nő. Nagyon szép, 
szó szerint elakad tőle a férfiak lélegzete, és a nők sem maradnak 
érintetlenül a kisugárzása előtt. Hangja kellemes, dallamos, 
tekintete kihívó, az illata pedig csábító virágillat. Ruházata 
kényelmes lovaglószoknya, hímzett kabát és csuklyás incognó.  

Ő Daroveen grófjának tanácsadója és a rossznyelvek szerint a 
szeretője is. A gróffal együtt érkezett a városba, amikor az átvette 
elődje helyét. A helyi pletykák szerint egyaránt lehetne erigowi 
dáma és Toronból a gróf által megszöktetett kyr nemesasszony.  
 
A valóság azonban az, hogy jóval délebbre, a Quiron Pentádban 
látta meg a napvilágot egy száműzött toroni nemesi ház sarjaként. 
Ott ismerkedett meg az évezredek óta titokban tevékenykedő, a 
Ryeki Démoncsászárság hagyományait valamilyen szinten továbbra 
is életben tartó szervezettel, amelyet egy olyan nyirokdémon vezet, 
amely korokon át élt különböző emberek testében. Lyenen elérte a 
legmagasabb fokozatot, így szerafistává vált, vagyis a démon 
hordozó teste is lehet, és segíthet azt urának egy magasabb rangú 
démonúrnak a kiszabadításában. Személyes céljai ennél 
profánabbak. Toron Császárságán akar bosszút állni családja közel 
száz évvel korábbi (a XIII. zászlóháborút követő) 
kegyvesztettségéért és száműzetéséért.  
 

Lyenen Wennar Moressa (ryeki varázslónő, shradd) Ké: 35 Té: 45 
Vé: 105 Sebzés: 1k6 (tőr) Ép:12 Fp:60 SFÉ: 5 (ryeki bőrtetoválások) 
AME: 91 MME: 91 Cé: 25 
Max Pszi-pont: 43 (11. körtől csak 20, így AME 71, MME 71) 
Max Mana-pont: 70  
 
Testét ryeki gyökerű démonikus rajzolatok borítják, enoszukei 
mintájú színes tetoválásoknak álcázva. Ennek következtében a bőre 
5-es SFÉ-vel rendelkezik, illetve +20 AME és MME ellenállást kap, és 
csak mágiával vagy mágikus fegyverrel sebezhető, továbbá varázslat 
esetén 20% esélye van, hogy az nem jön létre rajta, illetve immunis 
a Mágikus Tekintet pszi diszciplinára.  
 
Általa alkalmazott varázslatok: 3 x Elemi föld kitörés vagy nyíl (5k6 
Sp ez 20 Mp), majd 10 Mp-ért 10 SFÉ Elemi erő Aura 2 körre. Ebben 
a kettő körben Kivonást hajt végre, és visszatölti a hiányzó mana 
pontjait, így pszi pontjainak száma 20-ra csökken. 

Aki közelharcban harcol, 

annak minden kör elején  

-2-vel Ügyesség próbát kell 

tennie, különben elcsúszik és 

a földre került. A kezde-

ményező dobás is csak 

ezután történik. 

 

Innentől kezdve pedig a harc 

fekve módosítók vonatkoz-

nak rá.  

Ké: -10 Té: -20 Vé: -10 

 

Felkelni csak akkor képes, 

ha abban a körben nem 

sérül és lemond a táma-

dásáról. Célzó fegyvert nem 

használtat.  

Az ellenfele (ha állva marad) 

Ké: +2, Té: +5 módosítót 

kap. 

 

Földharc Af: nincsenek 

levonások, bármikor talpra 

állhat, közelkerülés nélkül 

alkalmazhat földre vitelt.  

 

Földharc Mf: Ha az ellenfél 

is a földön fekszik, Té: +10 

 

(MTK 71-72. és 77. oldal) 

 

Ezek között a körülmények 

között az Ugrás nem adódik 

hozzá a Vé-hez.  

 

Az Ügyesség Pszi-vel 2 kör 

alatt a faji maximumig növel-

hető. Harcban megtehető 

Védekező harc (+15 Vé, 

nem támadhat) során. 

Sérülés esetén a meditáció 

megszakad. 
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Mivel a ryeki szerafista boszorkányúrnők mágikus hagyományait 
követi, ezért mana pontjaiból egyaránt képes varázslói mozaikok és 
boszorkányvarázslatok alkalmazására, azonban az asztrál- és 
mentálmágia, valamint a térmágia területén csak a 
boszorkánymágiát ismeri. 

 

A Bestia felbukkanása 
Hogy a csatazaj csalta ide, vagy amúgy is már a közelben ólálkodott, 
azt nem tudni, azonban kettő körrel azután, hogy a karakterek és 
az elfek lecsapnak a démonkút őrzőire, megérkezik a Bestia is. 
Váratlanul bukkan elő a viharból.  
 
A Bestia csak abban az esetben bukkan fel, ha a játékosok nem 
hagyták sorsukra az elfeket. Ha igen, akkor nekik maguknak kell 
szembenézniük a megmaradt őrökkel. Ez egyfajta KM büntetés a 
számukra. 
 
A Bestia egy közel három méter magas, csupa izom szörnyeteg. Két 
lábon jár, kezei végén pengeéles karmok, hatalmas farkasszerű 
(vagy hiúz?) pofájában éles fogak. Testét sűrű feketés- szürkés szőr 
fedi.  
 
Artikulátlan üvöltéssel veti magát előre, és támad mindenkire, aki 
az útjába kerül, legyen az ember, elf, vagy a karakterek. Nem 
gondolkodik, csak öl és harcol, mint egy tökéletes gyilkos, pusztító 
gépezet.  
 

Emiatt időleges „szövetség” is kialakulhat a harcolók között – 
persze, csak akiket éppen a szörnyeteg szorongat – és közösen 
próbálnak megküzdeni vele. A többiek közben egymás ellen 
harcolnak tovább. 
Kicsit furán alakulhat, de hangulatot teremthet, ha egy elf és 
valamelyik karakter, vagy éppen valamelyik „démon” harcos és 
valamelyik karakter küzd átmenetileg együtt a Bestia ellen, pedig 
egy pillanattal korábban még egymást akarták megölni. 

 

A Bestia (egy anur, az „Aki Öl” alakjában): Ké: 60 Té: 110 Vé: 150 
Cé: - Ép: 45 Fp: 100 SFÉ: 5 
Támadások száma: 3 Sebzés: 2k6+2/2k6+2/1k10 
 (ütés/ütés/harapás) AME: 70 MME: 70  
Ha 0 Fp-re esik, akkor is tovább harcol, mindaddig, amíg van Ép-je. 
Ekkor azonban őrjöngeni kezd, és +5 Ké, +20 Té és -15 Vé 
módosítókat kap. Ügyessége: 17. Földharc Af. 
 
Hacsak valamelyik karakter nem támad rá szándékosan, akkor 
minden körben 1k6-al dobni kell. Ha a dobás 1-2, akkor a Bestia 
valamelyik karakterre támad, általában arra, amelyik a legközelebb 
van hozzá (vagy dobja ki a kalandmester véletlenszerűen). Mivel ez 
egy őrjöngő szörnyeteg, ezért kiszámíthatatlan. Nem az áldozat(ok) 
haláláig harcol, 1k3 kört küzd ugyanazon ellenfelekkel, majd 
másokra támad. Persze, ez nem zárja ki, hogy néhány kör múlva 
visszatérjen egy már korábban támadott áldozatához. 
 
A boszorkány érkezése után, miután sérül a kyr varázslónő 
varázslatától, a boszorkány lesz az egyik fő célpontja. 
 
Ha van kyr vérű a karakterek között, akkor annak minden esetben, 
amikor a Bestia rá támadna, 50% esélye van, hogy a Bestia nem 
veszi észre (az Anvaria kontinenséről érkezett anurok 
„megtagadták” ellenségeiket, a kyreket, ezért azok számukra 
„láthatatlanok”. Bár, mostanra már felhígult a kyr vér, ezért 
fantomszerűen érzékelhetik őket), Így nem rá fog támadni, hanem 
másik (a hozzá legközelebbi) ellenfelet választ. 
 
Ha valaki mágiát alkalmaz ellene, vagy íjjal lő rá és ez Ép sebzést 
okoz, akkor az válik az elsődleges célpontjává, mindenáron el akarja 
azt pusztítani. 
 
Ha esetleg elpusztul, akkor visszanyeri az „aki beszél” formáját, 
vagyis egy meztelen, kidolgozott izomzatú, karcsú, emberszerű, 
enyhén rezes bőrszínű férfivé változik a holtteste, vállig érő fekete 
hajjal, amibe szürkés tincsek vegyülnek. 

Ha van kyr vérű karakter 

a csapatban, az a rájuk 

támadó Bestiát csak 

testetlen fantomként érzé-

keli, tehát áttetszőnek 

tűnik számára annak 

teste.  

Nem élőhalott vagy illúzió, 

de a játékos akár hiheti 

azt is. 

 

Ennél a jelenetnél a Bestia 

még nem küzd halálig. Ha 

elveszíti az Fp-i felét, vagy 

legalább 15 Ép-t, akkor 

elmenekül a sebeit nyalo-

gatni. 

 

A jelenetbe hozása a 

zűrzavart szolgálja, illetve 

hogy némi terhet vegyen 

le a karakterek válláról, 

bár előfordulhat, hogy épp 

nekik kell majd szembe-

szállni vele. 



Győzelem a démonkútnál 
Ha a játékosok heroikusan küzdenek, és általában jó döntéseket 
hoznak, együttműködtek az elfekkel, akkor (hiszen ez egyfajta 
tetőpontja a kalandnak, ahol már jelen lehet a katarzis) a KM 
alakítsa úgy, hogy győztesen kerüljenek ki a harcból. Ebben az 
esetben az elf foglyokat is sikeresen kiszabadítják, illetve a velük 
együtt harcoló elfek közül is életben maradnak ketten. 
 

Minden más esetben a KM mesélje le a küzdelmet, és a 
kockadobások alapján alakuljon ki, hogy melyik fél kerül ki 
győztesen a harcból. 
Ha rosszul mennek a dolgok, akkor a karakterek a visszavonulás, 
menekülés mellett is dönthetnek. 

 

A tekercs és a könyv 
A boszorkánymester sátrában, egy lezárt ládában találják meg 
(Zárnyitás próba -50%, de a kulcsot megtalálhatják a 
boszorkánymester nyakában is) a Fulmer Candiumot rejtő 
tekercstartót és az ősi, kyr nyelvű kútlajstromot is. Ahogy a ládát 
megközelítik, a mágiahasználók -2 Asztrál próbával, a varázsló a 
zónáján belül 1-2 méterről már érezheti a manahálóban lévő zavart, 
amelyet a tekercstartóból és a tekercsből sugárzó aquir és démoni 
mágia sugároz. 
 
A ládát kinyitva találnak egy címzés nélküli, kézzel írt, kyr (toroni) 
nyelvű levelet is, amelyet a daroveeni gróf pecsétjével zártak le, az 
alábbi szöveggel: 
 
„Már egyikre sincs szükségem, ami kellett, az az információ már a 
fejemben van. Amikor ezeket megkapjátok, a démonúr már szabad. 
Addig nem küldetem el a shraddal, biztos, ami biztos, amíg a 
Pecsétet fel nem törtem Napközépkor. Most a gróf porhüvelye a 
testem, de amint azt elemészti a mágia, egy másik testben fogok 
visszatérni hozzátok. Immáron Uram oldalán.”  
 
 

A démonkút 
A démonkutat úgy építettek, hogy egy már meglévő kutat 
alakítottak át erre a célra. A kút belsejét Shulur démonvadászai 
évezredekkel ezelőtt teljesen lezárták, mágikus pecsétekkel 
erősítették meg, majd miután a foglyul ejtették odabent a démont, 
egy újabb, lunír vésetes kőlappal – a Zárópecséttel - zárták le, 
amelybe nagyhatalmú, mágikus rúnákat véstek. Ez mintegy 20 
méter mélységben lehet. A kút falába mágikus csapda jeleket, 
illetve varázsjeleket és szimbólumokat véstek, amelyek feladata a 
behatolók távoltartása és az odabent bebörtönzött démon 
szabadulásának megakadályozása. Ezeket mostanra már mind 
megsemmisítették, de a megtört jelek még látszanak a kút falában. 
 
A kút tetejét egykoron szintén lezárták egy kőlappal, amelyre 
figyelmeztető feliratokat véstek, továbbá Félelem és Rettegés 
szimbólumokat, hogy távol tartsák tőle a kíváncsiskodókat. Ez most 
összetörve hever a kút mellett. 
 
A kút falába fémből készült kapaszkodók vannak rögzítve, amelyek 
használatával könnyen le lehet mászni, illetve a kút felett 
gerendákból, csigákból és kötelekből egy emelőrendszer van építve. 
 
Azonban a kút most sem védtelen, a kyr boszorkány gondoskodott 
arról, hogy illetéktelenek ne tudjanak leereszkedni a Zárópecsétig. 
A kút belső falára egy embermagas, 32E (+1k10) (70 Mp) Irtózat 
szimbólum van rajzolva, (ETK 213. oldal), amely azonnal hat arra, 
aki lenéz a kútba (illetve, ha valakin Abszolút látás van, arra 
automatikusan, dobás nélkül). 
 
Ezt követően mintegy 15 méteres mélységben, a kút falára, egy 3 E 
leplezésű kisugárzó varázsjelet rajzoltak, (szabad szemmel az 
észlelése -4 Érzékelés próba, vagy Csapdakeresés -50%-al) amelynek 
hatására, ha valaki 1 méterre megközelíti, 5k6 erejű tűzzápor kezd 
el záporozni a kút pereme (15 méter) magasságából, 3 körön 
keresztül. Tehát mindenkit, aki a kútban van, sebez a tűzeső, és a 
csapdát aktiváló személy is még 5 méterre van a kút aljától. 

A régiek tiltásai közül 

egyetlen mágikus rajzolatot 

nem törtek csak meg a 

Zárópecséten kívül, azt, 

amelyen keresztül toron 

valamelyik Hatalmasa évez-

redek óta megcsapolja a 

démon erejét.  

 

A nyirokdémon nem akarja 

ugyanis, hogy a Boszor-

kányerőd urai idejekorán 

tudomást szerezzenek szán-

dékairól.  
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Ha a karakterek még azelőtt 

elolvassák a kútlajstromot 

(Mf Ősi nyelv (Kyr), Af 

esetén -2 próba) akkor 

abban megtalálják a démon-

kút leírását, és azt is, hogy 

mi is van bebörtönözve (lega-

lábbis a név, amin a démon-

vadászok ismerték) odabent. 

Egy démonúr, Sabaraath a 

Remény Gyilkosa. 

 

A leírásban szerepelnek 

továbbá mindazok a mági-

kus védelmek, amellyel a 

régiek védték a kutat a 

kalandoroktól, illetve meg-

kísérelték odabent tartani a 

démont.  

(Ezeket kivétel nélkül semle-

gesítettek mostanra, így már 

csak a lunírveretes Zárópe-

csét mágiája áll a démonúr 

és a szabadsága között.) 
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Odalent a kút fenekén egy embermagas, körülbelül kétembernyi 
széles járat vezet egészen egy kerek kőlaphoz, amelyet lunírveretes, 
kyr nyelvű rúnák borítanak. Ez a Zárópecsét, ez akadályozza meg, 
hogy a mögötte bebörtönzött démon a világra szabaduljon. 
 
A karakterek a zárópecséttel nem tudnak mit kezdeni, az egyetlen 
módja, hogy elodázzák a démon kiszabadítását, ha valamilyen 
módon beomlasztják a kutat. Ezzel sem tudják azonban 
megakadályozni, hogy azt később kiássa valaki. 
 

A daroveeni gróf érkezése 
Ennek a jelentnek csak akkor van szerepe, ha a játékosok úgy 
döntenek, hogy a karaktereik megvárják a gróf későbbre várható 
érkezését, esetlegesen csapdát állítanak neki.  
 
A gróf a Vadászat napján, napközép előtt körülbelül fél órával fog 
egy 11 lovasból álló kísérettel a térre érkezni, ahol a démonkút is 
található. A teret ugyanúgy ritkás köd borítja, a látótávolság 
körülbelül 50-60 méter.  
 
Csak azért jön, hogy megnézze a pusztítást, hiszen – ha a karakterek 
győztek – akkor most nem tudja végrehajtani a rituálét, amellyel 
megtörné a Zárópecsétet. Erre kénytelen lesz más alkalmat találni, 
miután kiásítja a kutat (ha a karakterek betemették azt). Ez attól 
függően, hogy a karakterek milyen pusztítást végeztek, napokba 
vagy hetekbe telhet. Ráadásul neki is több energiát kell majd 
befektetnie, hiszen az együttállás sem fogja segíteni a rituálét. 
 
Mivel látszik az, hogy a Bestia is itt járt, egyértelműen a Bestia 
támadására fogják ezeknek a „szerencsevadászoknak” a halálát, 
akik a gróf megbízásából kutattak ősi kincsek után. 
 
Az éjszakai támadásból elmenekült Bestia ekkor fog újra 
visszatérni és támadásba lendülni (függetlenül attól, hogy a 
karakterek ott vannak-e vagy sem). Ha a karakterek ott vannak, és 

közbe avatkoznak, akkor nagy valószínűséggel sikerül legyőzniük 
mind a grófot, mind pedig a Bestiát. 
 
Ha csak a Bestia van ott, akkor a gróf és kísérete legyőzi, és 
megdicsőülve fognak visszatérni Daroveen városába, majd a 
grófban lévő nyirokdémon hozzálát, hogy kiásassa a kutat, és 
mielőbb kiszabadíthassa urát. 
 

A daroveeni gróf kísérete 
 

Zsoldosok, kurtanemesek (10 fő): Ké: 34 Té: 60 Vé: 115 Sebzés: 
1k10 Ép: 10 Fp: 38 SFÉ: 2 (bőrvért) CÉ: 38 (könnyű számszeríjjal) 
Sebzés: 1K6+1 Hosszúkarddal harcolnak.  
AME: 3 MME: 3 Ügyesség: 14 

 

Az gróf testőre (Első Penge): Ké: 55 Té: 110 Vé: 170 Sebzés: 1k10+2 
Ép: 12 Fp: 65 SFÉ: 4 (bőrvért + bőr rúnák) Kétkezes. Ismeri a 
riposztvágást (minden esetben, ha egy támadás alacsonyabb, vagy 
egyenlő, mint 145 – vagy védekező harc esetén 185 -, akkor azt 
kardjával hárította, és automatikusan jogosult egy visszatámadásra 
a rendelkezésre álló támadásai számán felül – védekező harc esetén 
-50-el ). Hosszúkarddal harcol, alkarvédője is van.  
Támadások száma: 2. AME: 44 MME: 45. Vé ugrásból 15. Földharc 
Mf, Belharc Mf 
Varázslat esetén 10% esélye van, hogy az nem jön létre rajta. 
Ügyessége: 18  

 

Darray cwa Tissart Daroveen grófja 
Magas, karcsú, a negyvenes évei közepén járó erv férfi. Rövid, sötét 
haja a halántékánál már deresedik, szabályos arca és kék szemei 
marconán jóképűvé teszik. Az arcát mindig simára borotválja. 
Lovaglócsizmát, magában hímzett, fekete nadrágot, sötétszürke, 
hímzett zekét visel és bőrkabátot, aminek mellkas részét családi 
címer díszíti, valamint az ereni kékköpenyesek csuklyás köpenyét, 
Eren címerével. Derekán, fegyverövön hosszúkardot és tőrt hord.  
 

Az Első Penge a gardagok 

démonikus harcművészeté-

ből következően képes a 

Slan pszi Belső idő diszcip-

línájának alkalmazására, 

azonban ez esetében nem 

Pszi, ezért nem Pszi pontba, 

hanem azonos mennyiségű 

Fp-be (10Fp/szegmens) 

kerül. 

Látható fizikai jele az 

alkalmazás után az orrból 

csörgedező vér. 

 

Km! Elsősorban akkor 

használd ezt a képességet, 

ha a karakterek között van 

olyan harcművész aki szin-

tén használja. 

 

A Bestia értékeit lásd 

korábban. 

 

Ha a karakterek a grófot és 

a Bestiát is legyőzik, akkor 

úgy is tálalhatják a dolgot a 

köznép felé, hogy a gróffal a 

Bestia végzett és hősi halált 

halt. 

 



Egész életében harcos volt. Az ereni kékköpenyesek közé tartozik, 
akik a hercegi Hadiakadémián sajátították el a fegyverforgatást, és 
ez egyfajta belső szövetséget is létrehozott az ott végzők között. 
Összetartanak. Ezt követően Eligor seregében szolgált, számtalan 
csatában vett részt. Hírnevét 19 évvel ezelőtt alapozta meg, amikor 
a Vörös Hadurak több hadjáratot vezettek északon Tharr szentélyei 
ellen, majd ezután öt éven keresztül Délvidéken harcolt a Dúlásban, 
az Északi Hármak által a Pyarroni Államszövetség megsegítésére 
küldött alakulatok egyikében. Ott volt Ó-pyarron szent városnak az 
ostrománál és pusztulásánál is. Egészen a kapitányi rangig vitte. 
 
Amikor körülbelül egy évvel ezelőtt – érdemei elismeréseképpen – 
felajánlották neki az ismeretlen módon elhalálozott távoli 
rokonának grófságát, úgy érezte, itt a lehetőség, hogy becsülettel 
vonuljon vissza. Ráadásul szerencsés is volt, hiszen röviddel ezután 
találkozott össze egy szép kyr nővel, akivel szeretők is lettek, bár 
Darray reméli, hogy egyszer több is lehet ebből a kapcsolatból. 
Azóta teljesen a nő bűvkörébe került (hála a rajta lévő 
Megbélyegzés Csókjának), bár ezt Ő annyira nem veszi észre, 
inkább szerelemnek nevezi. 
 
A nyirokdémon csak azt követően szállta meg, hogy a kyr 
boszorkány visszaérkezett Erigowból (a gróf úgy tudta, hogy 
Erenben van bevásárolni). Azóta a nyirokdémon irányítja a testét, a 
gróf tudata egyfajta éber álomban van, és csak figyelője az 
eseményeknek. 
 
Most a nyirokdémon értékei összeolvadtak a hordozójáéval, ezért a 
gróf fizikai teste megerősödött, azonban a démon egyes képességei 
elvesztek (pl. démoni tekintet, továbbá nem zavarodik meg a mágia 
a közelében), cserébe azonban nem érződik a démoni mágia és 
aura, viszont normál fegyverrel is sebezhetővé válik, azonban bőre 
ellenállóbb a fizikai behatásokkal szemben.  
 
 
 
 

Darray cwa Tissart (Daroveen grófja, démon által megszállva): 
Ké: 50 Té: 110 Vé: 170 Sebzés hosszúkarddal: 1k10+5 (pusztakézzel 
1k6+5) Ép: 52 (Ebből 40 a démoné) Fp: 65  
SFÉ: 5 (a benne lévő démon miatt).  
Hosszúkarddal harcol. Támadások száma 2. Földharc Af, Belharc Af 
AME: immunis MME: immunis. Méregellenállás: Immunis  
Ebben az alakjában rendes fegyverekkel is sebezhető. 
Varázslat esetén 25% esélye van, hogy az nem jön létre rajta. 
Minden fizikai tulajdonsága - a nyirokdémon megszállásának 
köszönhetően - 23-ra nőtt.  
 
Ha alulmaradna a harcban – meghal –, akkor a nyirokdémon 
elhagyja a testet, és megkísérel az egyik sérült – és a legerősebbnek 
tűnő – ellenfélbe menedéket nyerni. A célja, hogy átvegye felette az 
uralmat, legyőzze a betolakodókat, és befejezze a rituálét. Teszi 
mindezt addig, amíg életben van, illetve amíg van ellenfele. 

 

A démoni paktum hatása 
„A hordozó ember teste rejtekül szolgált, hogy elrejtse a démon 
saját lényének kisugárzását. Cserébe a testért, hatalmának nagy 
részét ajánlotta, ami a hordozót szinte legyőzhetetlenné teszi, és 
életének hosszát is képes megnyújtani, ameddig csak szükség van 
rá. Játéktechnikailag ez annyit tesz, hogy bár a szerafista nem válik 
elpusztíthatatlanná, mivel még egy démon erejének is vannak 
korlátai, de közönséges eszközökkel szinte lehetetlen megölni. A 
hordozó életereje az természetesnél tízszer nagyobb, és teste is 
ellenállóbb az anyagi sík tárgyaival szemben. Bőre fegyverekkel 
majdhogynem sérthetetlen (5 SFÉ), és ha mégis megsebesül, 
kellemetlenül gyors regenerációval bír. Valamint amíg használható 
a test, addig nem öregszik.” 
 
(Forrás: Egy kalandmodulból, de sajnos már nem tudom a címét. 
Köszönet az alkotójának.) 
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A nyirokdémon  
Ké: 20 Té: 45 Vé: 100 Sebzés 1k6 Ép: 40 Fp: -  
SFÉ: - Támadások száma 2. 
AME: immunis MME: immunis Méregellenállás: Immunis 
Hatalomszavak: Immunis 
Csak mágikus fegyverrel és túlütéssel sebezhető.  
 
Saját formájában leginkább egy alvadt vértócsára emlékeztet és alig 
futó ember sebességével képes haladni.  
Így nagyon sérülékeny, mivel harcértékei igen gyengék, csak abban 
a különleges képességében bízhat, hogyha valakinek be képes jutni 
a véráramába (ez egy egymás elleni Gyorsaság próba, a Démon 
16+k10-el dobja) mondjuk egy sebbel.  
Ekkor az illető köteles –3 módosítóval egy sikeres Akaraterő próbát 
tenni, különben a démon kezdi el irányítani.  
 
A próbát körönként kell dobni, amíg 3 sikere össze nem gyűlik a 
játékosnak, mert ekkor lerázta magáról a démon hatását, és a lelke 
kiveteti testéből az idegen anyagot. 
 
A démon igazán akkor válik veszélyessé, ha megöl, vagy sikeresen 
megszáll valakit, mert akkor a hordozó test minden képességét 
megkapja, illetve a fizikai Tulajdonságai megnőnek 23-ra, puszta 
öklének sebzése pedig 1k6+5re módosul.  
A testben maradva Ép-i összeadódnak amazééval és ekkor rendes 
fegyverrel is sebezhető ez a kettős lény, de ekkor a vérlény értékeit 
megkapja a hordozója plusz értékkent, mind a HM-ek, mind az Ép-k 
tekintetében, illetve iszonyatos erejét is. 
 
Ha valamely kaszttal bíró karaktert száll meg, akkor az ő 
képességeivel harcol, de a megnövekedett Tulajdonságaival. 
 

(Forrás: Kalandozók Karneválja)  
 
 
 
 

Démoni képességek:  
A démonok az Univerzum talán legszívósabb, legnehezebben 
elpusztítható teremtményei. Különösen igaz ez, ha valamely módon 
a Belső Síkok egyikére kerülnek, ahol külső síkbéli anyagból felépült 
testük szinte sérthetetlen. A Természetes Anyag Mágiája nem hat 
rájuk, és az Őselemek egyike sem sebzi őket, hiszen az ellentétes 
Őselem nem található meg bennük. Kizárólag Elemi erővel lehet 
kárt tenni bennük, vagy mágiával átitatott fegyverekkel. Sav nem 
marja a testüket, méreg nem árt nekik. 
 

(Forrás: Bestárium második kiadás 49. oldal) 
 
Mágikus kisugárzás: A teste idegen mágiát sugároz, amely 
megzavarja a belső síkok manahálóját. Ez azt jelenti, hogy a 
közelében – 20 lábon belül – minden mágia megzavarodik. Ez 
alapban 20%, és minden további 5 mana pont után 4%-al 
emelkedik. Ez alól a hatás alól csak az isteni varázslatok a kivételek. 
Ez a hatás a mágikus tárgyakra is hatással van, de kisebb 
hatásfokkal. A hatás miatt egy varázsló a zónáján belül megérzi a 
démont. 
 
Démoni aura: A halandók ösztönösen félelmet éreznek egy démon 
közelében és ezzel szemben a pszi pajzsok sem érvényesülnek, csak 
a természetes mágiaellenállás. A hatás ellen Asztrál próbát lehet 
tenni -2-vel, sikertelenség esetén a harc félelem alatt hatásai 
érvényesülnek: Ké: -15, Té: -10, Vé: +5, Cé: -20. A Félelem erőssége 
7E, ez bizonyos varázslatokkal elnyomható. 
 
Démoni tekintet: ez a nyirokdémon esetén nem játszik, lévén nincs 
„fizikai” szeme. 
 

(Forrás:  Rúna magazin IV. évfolyam 1. szám) 
 

 
 
 
 



 
 
Erre a jelenetre csak abban az esetben kerül sor, ha a karakterek 
nem mentek át előző éjjel a szigeten található romvároshoz. 
 
Sűrű köd telepszik a városra és a környékre a vadászat reggelére. A 
látótávolság 20-30 méternyire csökken. Hideg van, a lélegzet 
párállik a levegőben. Most kel a nap. 
 
Mindenki talpon van, aki él és mozog, és a Vadászatra készül. A 
levegőt főzőtüzek illata tölti be, a vadászaton résztvevők pedig már 
a vár előtti téren várakoznak. Mindenki felszerelkezett, felkészült. 
Bőrvértes zsoldosok, vadászpáncélos nemesek és lovagok, 
prémekbe és szőrmékbe öltözött erdőjárók, kérkedő, varkocsba 
vont hajú nomádok a nyugati pusztákról, és mindenféle öltözetű 
kalandozók gyűltek össze. Van, aki lóháton, van, aki gyalogosan. 
Továbbá itt van a hercegi vár félszáz katonája is, bőrvértben, 
címeres zekében. 
 
Amikor nyílik a vár kapuja és kilovagol a gróf és nemesekből álló 
kísérete, megéljenzik, majd a gróf vadászmestere csak annyit kiállt: 
Mindannyian tudjuk, miért vagyunk ma itt! Terítsük ma le azt a 
dögöt! Majd a szájához emeli és megfújja a vadászkürtöt, amire 
több tucatnyi kürt harsan fel válaszul, és izgatottan felugatnak a 
vadászkopók is.  
 
Megkezdődik a Vadászat. 
 

Átkelés a szigetre 
Mostanra már mindenki tudja, hogy merrefelé van a számára 
kiosztott „vadászterület”, így arrafelé veszik az irányt. Akiknek a 
sziget és a mocsár jutott, azok pedig először a folyóhoz lovagolnak, 
ahol egy fából tákolt komppal átszállítják őket a révészek a folyón. 
Manapság már közel sincs annyi munkájuk, mint egy évvel ezelőtt 
volt, jó, ha havonta 1-2 alkalommal át akar kelni valaki a szigetre 
(akik jelentős része nem is tér vissza).  

A kompon egyszerre tucatnyian férnek el a lovaikkal együtt, 
összesen 5 alkalommal kell a kompnak fordulnia ezen a hajnalon. A 
szigetre elsőként a gróf kel át a kíséretével (itt lovagol a kyr nő is, 
továbbá a gróf három testőre, valamint a kíséretébe tartozó 
féltucatnyi zsoldos és kurtanemes).  
 
A kompnak nagyjából félórányiba telik egy oda-vissza út. A folyó 
elég széles, és a sodrás is meglehetősen erős így az őszi esők után. 
Mf lovaglással át lehet rajta úsztatni lóval, Af esetén próbadobás 
szükséges -2-vel. A víz azonban hideg, így a ruhájuk nedves 
maradna, és nem is száradna meg a sűrű, párás hideg ködben. 
 
Az átkelésre vár még egy zsoldos csapat, a hercegi vár tucatnyi 
katonája (ők kelnek át a karakterek után), egy nagyhangú 
kalandorokból összeverődött banda, valamint az erigowi kereskedő 
tucatnyi mogorva, bőrruhákba öltözött nomád harcosával, 
nyomkövetőjével.   
 

Mindegy, hogy a játékosok mikor kelnek át. A grófi „fuvarra” nem 
férnek fel, utána a meggyőző erejükön – vagy a pénztárcájukon – 
múlik. A túloldalon a grófnak és a kíséretének csak a nyomait tudják 
követni, ami MF Nyomolvasással nem jelent problémát, Af esetén 
azonban próbadobás szükséges -2-vel. A gróf és kísérete egyre 
mélyebben nyomul be a romok közé. Az ő útjuk a táborhoz vezet. 
Célirányosan haladnak, bár tesznek kisebb kitérőket, ha valaki a 
nyomukba szegődne, illetve néhány sziklásabb részen a nyomaikat 
is megkísérlik eltüntetni (ilyenkor nyomkeresés ellenpróba van 
15+2+k10 ellen). Továbbá körültekintően haladnak, hiszen a Bestia 
valóban létezik, és nincsen hozzá közük. Egy óra alatt érik el a 
tábort. 
 
Persze, az is előfordulhat, hogy a játékosok karakterei már 
korábban átkeltek a szigetre, és most odaát várakoznak. Ebben az 
esetben lásd a Quiphann felfedezése részt. 
 
 

Ha esetleg azt tervezik, hogy 

rátámadnának a grófra, 

akkor a gróf kíséretén kívül – 

a hercegi vár katonáit nem 

számítva – vagy kéttucatnyi 

fegyverforgatóval és féltucat-

nyi valamilyen mágiahaszná-

lóval (pap, bárd) kell számol-

niuk, aki nagy valószínűség-

gel a gróf segítségére siet-

nének. 

 

A Vadászat 

Ne felejtse el a kaland-

mester, hogy mostantól egy 

darabig sűrű ködben játszód-

nak az események, 15-30 

méteres látótávolsággal. 
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Ha csak a Vadászat során kelnek át, akkor egy +1-es Egészségpróbát 
kell tenniük a bíborfolyondár mérge ellen (lásd feljebb), és 
Quiphann romja között „csupán” 6 fantom támad majd rájuk. 
Illetve néha távolról hallják a többi vadászcsapat kürtjeinek 
hangjait. 
 
A grófot és kíséretét semmiképpen sem érik utol a tábor előtt! 

 
 
 
 
Ez a legrosszabb forgatókönyve az eseményeknek a karakterek 
szempontjából. Erre csak az alábbi esetekben kerülhet sor: 
 

1. Ha a karakterek az éjszaka nem ütöttek rajta a táboron 
(csak megfigyelték), vagy hagyták, hogy az elfek ott 
elpusztuljanak, vagy önállóan kísérelték meg a támadást, 
azonban kénytelenek voltak megfutamodni. 

 
2. Ha a karakterek az előző éjszakát a városban töltötték és 

csak a vadászokkal együtt, a Vadászat napján érkeznek a 
romokhoz. 
Ekkor a gróf nyomában érkeznek a táborhoz, ahol röviddel 
az érkezésük után láthatják, ahogy a gróf éppen 
leereszkedni készül a kútba a kyr boszorkánnyal együtt. A 
katonák szétszóródva kifelé figyelnek, mintegy védőgyűrűt 
vonva a kút köré, attól mintegy 10-15 méternyire. A 
boszorkánymesterrel, a gardagokkal, a gróf testőreivel 
(gardagok) és a grófot kísérő zsoldosokkal – ez most 
összesen 18-21 fő fegyverforgató – nem számítva a három 
elf foglyot. 

 
Azért ez a legrosszabb opció a karakterek szempontjából, mivel 
ekkor az ellenfelet teljes erejében találják, ahol annak tervei szerint 
zajlanak az események. 

Bárhogyan alakul is, annak elég egyértelműnek kell lennie a 
karakterek számára, hogy alig féltucatnyian kevesek ide. Főleg egy 
esetleges frontális támadás esetén. Tervezni azonban már nincsen 
lehetőségük.  
 

Ha valamelyik karakternek van szájról olvasása, az felfigyelhet arra, 
amikor a gróf azt mondja a boszorkánymesternek toroni nyelven, 
pont mielőtt leereszkedik a kútba, hogy „Napközépig még három 
perc. Addig tartsatok ki. Utána egy új hajnal kezdődik.” Ezt a 
beszélgetést az is hallhatja, aki Érzékélesítéssel hallgatózik. 
 
De – végső esetben – akár oda is kiálthat a leereszkedés 
megkezdésekor a boszorkánymesternek, és szavait a karakterek 
felé viheti a szél. 
 
A lényeg, hogy a játékosok mindenképpen megtudják, hogy mennyi 
idejük van hátra valaminek a bekövetkezéséig. 

 
Ekkor jön azonban egy olyan bonyodalom, amely esélyt adhat nekik 
(csak meg kell ragadniuk). 
 

A Bestia felbukkanása 
Akár itt volt éjszaka a Bestia, akár nem, alig kettő körrel azután, 
hogy a gróf és a kyr boszorkány leereszkednek a kútba, felbukkan a 
szörnyeteg, és a ködből előtörve a kút körül álló katonákra veti 
magát. 
 
Meglehetősen nagy kavarodást okoz, amely lehetőséget ad a 
karaktereknek is arra, hogy ők is támadásba lendüljenek. Hiszen alig 
három percük maradt addig, hogy megakadályozzák – akár életük 
árán is – egy démon kiszabadítását. 
 
Ráadásul arról sem szabad elfeledkezni, hogy a Bestia őket éppúgy 
támadhatja, mint az ellenfeleiket. 
 
 

Végjáték: Egy démon elszabadul (?) 

A Bestia értékeit és a vele 

való harcot lásd korábban. 

 

A démonkút környékén 

némileg megritkul a köd, a 

látótávolság 60-70 méterre 

nő, bár 50 méter után már 

csak árnyakat látni. 

Hatása: 50 méteren belül  

-50 CÉ, 60 méterig -70 CÉ. 

 



Az óra ketyeg 
Az a játékosokon múlik, hogy felismerik-e a legfontosabbat. Az igazi 
fenyegetés és küzdelem nem az, ami odafent várt rájuk, hanem az, 
ami majd odalent, a démonkút mélyén zajlik. Erre azonban a 
játékosoknak maguknak kell rájönniük, a kalandmester ne 
sürgesse őket.  
 

Viszont indulhat az „óra”. Onnantól kezdve, hogy a gróf és a kyr 
boszorkány leereszkedtek a kútba, összesen 3 perc (18 kör), hogy 
sikeresen megszűntessék a Zárópecsét mágiáját, majd további egy 
perc (6 kör), hogy az odabent bebörtönzött másvilági szörnyeteg 
kibukkanjon a kút peremén, és több évezrednyi rabság után újra 
rászabaduljon a világra. 
Úgyhogy, a kalandmester kezdheti jelölni az eltelt időt. 

 
 

①②③④⑤⑥  ⑦⑧⑨⑩⑪⑫     
 
⑬⑭⑮⑯⑰ ⑱ 
 

①②③④⑤⑥ 
 
A fentiek alapján tehát az a legjobb megoldás, ha a lehető 
legkevesebb időt töltik a felszínen küzdelemmel, és mihamarabb 
megkísérelnek lejutni a kútba. Vagy megosztják az erőiket, és amíg 
egy részük odafent próbál meg helyt állni, addig a csapat másik 
része a démon kiszabadítását kísérli meg megakadályozni. Azt 
azonban a játékosoknak is be kell látniuk, hogy ha nem tudják 
megakadályozni a Zárópecsét feltörését, a démon (dhaemon?) ellen 
esélyük sincsen, akkor már csak a menekülés marad számukra. 
 
 
❶❷❸ A gróf és a kyr boszorkány leereszkednek 

a kút fenekére. 
 

❹   Lámpást gyújtanak. Elérik a Zárópecsétet. 
 
❺❻ A gróf előkészíti a tekercset, és nekilát a 

rituálénak, a kyr boszorkány mágiájával 
fedezi.  

 
❼❽❾❿⓫⓬ Zajlik a rituálé, a mana sűrűsödni kezd a 

démonkút mélyén, a környező területről 
minden mana arrafelé áramlik. Ezt egy 
varázsló azonnal megérzi, amennyiben a 
kút a Zónájában van.  Más mágiahasz-
nálók egy -2-es Asztrál próbával érezhetik 
meg a manahálóban beálló változást. A 
⓬ körre annyi mana áramlik a 
démonkútba, hogy a felszínen 200 
méteres körzetben – és a kútban – 
lehetetlenné válik a mana pótlása a 
mágiahasználók számára (csak azt 
használhatják, amit már a fejükben 
tárolnak, illetve amit egy, a mana 
tárolására szolgáló tárgyból vonnak ki). 

 
⓭⓮⓯⓰⓱ Elkezd remegni a démonkút, odalent por 

hullik a mennyezetből, a felszínen is 
érezni a rázkódást. Több helyen elmozdul 
a talaj, kisebb repedések, hasadékok 
keletkeznek, a felhők örvényleni 
kezdenek a démonkút felett, és a sűrűn 
zuhogó eső is örvényleni látszik. 
Kékesfehér villámok cikáznak, ezek 
azonban nem a felhők közül csapnak le, 
hanem a földből az égbolt felé. Ha ezalatt 
megszakítják a rituálét, akkor még 
helyreáll a rend. 

 
 

Mivel ez már a végjáték, 

ezért a kalandmesteren 

múlik, hogy tartja-e magát 

az „órához”, vagy csal vele 

egy kicsit – ez utóbbit 

szigorúan csak a játékosok 

érdekben teheti –, hogy 

fokozza a hangulatot. 

 

Mivel azonban ez egy 

szerepjátékversenyre készült 

kaland is, ahol fontosak az 

azonos esélyek, ezért java-

solt, hogy kövesse az itt leírt 

időrendet. 

  

Ez az „óra” folyamatosan 

pörög. Annak érdekében, 

hogy a KM növelje a 

feszültséget, ne hagyja a 

karaktereket hosszasan be-

szélgetni és tervezni a harci 

szituációban, hanem fenn-

hangon számoljon el 5-ig, 

ennyi ideje van az éppen 

cselekvő játékosnak, hogy 

kitalálja, mit szeretne csinál-

ni, ezután cselekednie kell.  

 

Illetve az is fokozhatja a 

feszültséget, ha kirak a 

kalandmester középre egy 

18 beosztású órát, és folya-

matosan jelöli a már eltelt 

köröket (vagy egy d20 

kockát fordít át minden eltelt 

kör után). 

 

Ha valamennyi karakter 

lemegy a démonkútba, a 

felszínen akkor is tovább 

zajlanak az események. 

 

Ekkor a Bestiának a túlerő 

ellenére is 55% esélye van 

arra, hogy ő kerül ki 

győztesen a küzdelemből, 

így a karaktereknek vele 

még szembe kell majd 

nézniük.  

Ekkor még mindig rendel-

kezik majd 25 Ép-vel és 45 

Fp-vel. 

 

Ha a felszínen legyőzték 

időközben a Bestiát, akkor a 

gardag Első Penge és 3 

gardag maradt már csak 

talpon, ők azonban ekkor 

már mindent bevetnek. Ha 

korábban a karakterek nem 

végeztek vele, akkor még a 

boszorkánymester is él, és 

harcra kész. 
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⓲ Most már nem lehet megszakítani a 
rituálét, elszabadulnak az mágikus 
energiák, a Zárópecsét meghasad, 6k10 
Fp sérülést okoz mindenkinek a 
kiszabaduló mágikus energia, aki 10 
méteren belül van. A pecsét darabjaira 
törik, és a törmelékfelhő mögött túlvilági 
sötétség bontakozik ki, és valami 
hatalmasnak, ősinek a jelenléte érződik. 
A felszínen a földrengés erősödik, 
odafent elkezdenek tovább omlani az 
épületek, és méternyi szélességű 
hasadékok nyílnak. 

 
❶❷❸❹❺❻ Valami megmozdul odabent. Vörös 

szemek izzanak fel a sötétségben 
(minimum féltucatnyi) és valami 
hatalmas tömeg mozdul. Tompa morajlás 
hallatszik, ahogy a levegőt veszi (bár nincs 
rá szüksége az „élethez”). Megindul 
kifelé, a falak rázkódnak. Egy perc, mire a 
felszínre küzdi magát. A kút pereme 
szinte lerobban, ahogy felbukkan. Először 
egy karmos végtagja jelenik meg, majd 
újabb, és a felszínre húzza magát. Ahogy 
a teljes testével kiér, úgy tűnik, mintha 
nyújtózkodna, közben elbődül. Az 
üvöltésében benne van a szabadság 
öröme és a bosszú ígérte. Majd vörös 
szemeivel körbenéz… 

 
Reméljük, hogy nem fajul idáig a történet, és ha mégis, akkor azt, 
hogy a karakterek kihasználták a rendelkezésükre álló időt, némi 
előny szereztek, majd elrejtőztek, és most bőszen fohászkodnak 
isteneikhez. 
 

Természetesen, ha bármely külső ok miatt a gróf megszakítja, 
majd később újrakezdi a rituálét, akkor az „óra” is megáll, és 
onnan folytatódik majd, ahol azt abbahagyta. Nem kell a rituálét 
újra az elejétől elkezdenie. 
 

Ha a démonúr kiszabadul, akkor előbb a felszínen lévőkkel végez – 
legyen az ellenfél vagy szövetséges – (hacsak nem rejtőztek el), 
majd vadászni indul a mocsárba. Ha a karakterek túlélték és 
elrejtőztek, fél-győzelmet még ekkor is arthatnak, ugyanis most 
minden nehézség nélkül meg tudják szerezni a tekercset és a 
könyvet is. 

 

A ryeki varázslónő mágikus védelme 
Most az a feladata, hogy őrizze a grófot (vagyis inkább az abban 
jelenleg rejtőző nyirokdémont) addig, amíg az nem végez a 
Zárópecsét feltörésével.  
 
Ennek érdekében, amint leereszkedtek a 20 méter mély 
démonkútba, hogy biztosítsa a rituálé zavartalanságát, a kút aljánál, 
a Zárópecséttől 25 méternyire egy Elemi erő falat hoz létre, 
amelynek ereje 30 E (képes megtartani 150 kg-t, és felfog minden 
támadásból 30 Sp-t). Ezt időmágiával további 3 percnyi időre 
meghosszabbítja, így összesen 4 percig marad fent.  
 
Úgy véli, ez elég védelmet adhat. (Ez a varázslata 46 Mp-be és 3 
körbe kerül, tehát a ❼ kör végére készül el.)  
 
Ezt követően a ❽❾körökben Kivonást hajt végre, és visszatölti a 
hiányzó mana pontjait, így pszi pontjainak száma 27-re csökken. 
 
Általa alkalmazott további varázslatok: 3 x Elemi tűz kitörés vagy 
nyíl (5k6 Sp ez 20 Mp), vagy tűzzápor 3 körre, 5k6 Sp sebzéssel (20 
Mp) és még megmarad 10 Mp-ja. Szükség esetén 10 E elemi erő 
aurát varázsol magára, majd 2 kör alatt újra kivonást hajt végre. 
 
 

A 30E-s elemi erő fal 

természetesen nem átha-

tolhatatlan akadály. Bár, 

ha erőt fejtenek ki rá, 

akkor képes 150 kg-nyi 

súlyt megtartani, de ha 

valaki nekifut, az át tudja 

magát préselni rajta, mivel 

ilyenkor a fal csak 1/5 

erővel (30 kg) áll ellen.  

  

Az egy másik kérdés, hogy 

aki áthatol a falon, az seb-

ződik is, hiszen olyan, 

mintha egy kőfalat tört 

volna át. Ezért az 5k6 Fp-

nyit sérül (a kötelező Ép 

vesztés szabályai most 

nem érvényesülnek, mivel 

kalandozókról van szó).  

A sebzést az érintett 

karakter dobja ki. 

 
A fentieket egy varázsló 

tudja, más mágiahaszná-

lók pedig egy -2 Intelli-

gencia próbával tud-hatják. 

Akinek van Af Mágiaisme-

ret (varázsló) képzettsége, 

az szintén tudja.  

Illetve, akinek az előtörté-

netben szereplő kalandok 

alapján van ismerete a 

varázslói mágiáról, az egy 

-2-es Intelligencia próbával 

szintén tudhatja. 

 

Azt egyértelművé kell tenni 

a karaktereknek, hogy ha 

nem jutnak át az Elemi 

erő falon, akkor páholyból 

nézhetik végig, ahogy a 

Zárópecsétet feltörik, és a 

démon kiszabadul. 

 



Darray cwa Tissart Daroveen grófja 
A grófban lévő nyirokdémon egyetlen célja most a Zárópecsét 
mágiájának megtörése. Ezért ott áll az embernyi magas, kör alakú 
kőlap előtt (25 méterre attól a helytől, ahol a boszorkány által 
felhúzott Elemi erő fal áll), amelybe lunírból kovácsolt rúnák vannak 
belevésve. Egyik tenyerét a kőlapra helyezi, amelyből folyamatosan 
csorog a vére a kőlapra (körönként 1 Ép-t veszít). 
 
Fennhangon, démoni nyelven kántál, aki hallja, annak Akaraterő 
mentőt kell tennie -2 módosítóval, különben 30 E (30+k10) erejű 
Félelem tör rá. (lásd a boszorkány Rettegés varázslatát az ETK 213. 
oldalán).  
Ké: -15, Té: -10, Vé: +5, Cé: -20. 
 
Nem foglalkozik azzal, hogy mi történik a háttérben egészen addig, 
amíg a kyr nő biztosítani tudja a védelmét.  
Ha valamilyen oknál fogva a gróf Ép-t sérül külső hatás, támadás 
miatt, vagy a kyr boszorkány elájul, meghal, akkor felfüggeszti a 
rituálét, és kardot rántva próbál a támadók fölé kerekedni. 
 
Ha alulmaradna a harcban – meghal –, akkor a nyirokdémon 
elhagyja a testet, és megkísérel az egyik sérült – és a legerősebbnek 
tűnő – ellenfélbe menedéket nyerni. A célja, hogy átvegye felette az 
uralmat, legyőzze a betolakodókat, és befejezze a rituálét. Teszi 
mindezt addig, amíg életben van, illetve amíg van ellenfele. 
 
 

Sabaraath, a Remény Gyilkosa (démonúr) 
És most, így a végjátékban lássuk, mi is volt bebörtönözve a 
démonkútba. 
 
Bár a Ryeki Démoncsászárság shraddjai bizonyára tudomással bírtak 
arról, hogy ez a démon melyik külső sík teremtménye lehetett, 
azonban ez a tudás a mára elveszett. A Démonológiával foglalkozók 
is csupán néhány tucatnyi közdémont és talán ha tucatnyi 
démonurat és démonherceget tartanak számon, ez azonban 

töredéke annak, amelyről Ryek démonidézői és szerafistái 
tudomással bírtak. Ezek közé az elfeledett démonurak közé tartozik 
Sabaraath, a Remény Gyilkosa is, akiről egyedül talán a shuluri 
boszorkányurak őrizhetnek még feljegyzéseket tornyuk mélyén. 
 
A démoni sík örvénylő anyagából álló testét egy hatalmas, közel 5 
ynevi láb magas, csupa izom szörnyeteg formájába kényszerítik az 
Elsődleges Anyagi sík törvényei. A feje akkora, mint egy kifejlett 
ember, ezen pedig körben tucatnyi vörösen izzó szem található, 
amely lehetővé teszi számára, hogy minden irányban lásson. Szája 
szinte az arca teljes alsó részét elfoglalja keresztben, odabent pedig 
több sorban tűhegyes fogak sorakoznak, amelyek a legerősebb 
páncélt is képesek átütni. Teste – amelyet sűrű szőr és sárkányszerű 
pikkelyek borítanak – a fekete és a szürke árnyalataiban játszik, 
azonban mind a mellkasán, mind pedig a hátán látható egy-egy 
vöröses színű rajzolat. Két lába és négy karja van, amelyek mind 
pengeszerű karmokban végződnek. 
 
Bár külsőre inkább tűnik egy értelem nélküli szörnyetegnek, 
valójában intelligens, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 10. 
szintű boszorkánymesterként képes varázsolni, illetve 91 Pszi 
ponttal rendelkezik, amelyeket a Kyr metódus mesterfokának 
megfelelően használ. Mana pontjait a varázslónál leírt Kivonással 
vagy Kisajtolással nyeri vissza.  
 

Sabaraath, a Remény Gyilkosa (démonúr) 
Ké: 70 Té: 150 Vé: 200 Sebzés 2k10 Ép: 70 Fp: 150  
SFÉ: 10 Támadások száma 5. 
AME: immunis MME: immunis Méregellenállás: Immunis  
Csak mágikus fegyverrel sebezhető.  
Pszi: Kyr metódus (15. szint) Pszi pontok száma: 91 
Mana pontok: 70 
Intelligencia: kimagasló  
Jellem: Káosz, Halál 
Ismert nyelvek: ősi kyr, elf (de mentális pajzsok ellenére szavai  – ha 
beszél – érthetően visszhangzanak a karakterek elméjében) 

Ha van varázsló a csapat-

ban, akkor az Időmágia 

mozaik lebontása 16 Mp-t 

igényel, és 16 szegmensbe 

kerül (1,5 kör). Ezt 

követően az Elemi erő fal 

6 kör (egy perc) múlva 

lebomlik.  

 

A teljes varázslat meg-

szűntetése 46 Mp és 46 

szegmens (4,5 kör), ekkor 

azonban azonnal megszű-

nik az erőfal. 

 

Hogy hogyan épül fel a 

varázslat, és mennyi mana 

pontot kellene belefek-

tetnie, azt csak Fürké-

széssel tudhatná meg, ez 

azonban 23 Mp-t igényel-

ne és 92 percet!!! Ezért 

csak tippelhet a varázsló, 

hogy menynyi Mp-t fordít-

son a Destrukcióra, azon-

ban ha kevesebbet költ, 

akkor a mana pontok 

elvesznek és a varázslat is 

fennmarad. 

 

 

Reméljük, hogy a karak-

tereknek sikerül megaka-

dályozniuk a démonúr börtö-

nének feltörését és Sabara-

ath kiszabadulását.  

 

Ha azonban mégsem, akkor 

álljon itt, mire is számít-

hatnak a karakterek. 

 

 

Persze, bárki megkísérelheti, 

hogy elkerülje egy démon 

tekintetét. Amíg nem néz rá, 

addig egyszerű a dolog.  

 

Más azonban harc közben 

arra figyelni, hogy az ember 

ne nézzen az ellenfél 

szemébe. Ha a harc kezde-

tén egy sikeres Akaraterő 

próbát dob, akkor sikerül 

magát annyira kontrollálnia, 

hogy ne nézzen farkas-

szemet a szörnnyel. Persze 

az állandó félre pislogás 

zavaró, és az alábbi hát-

rányai vannak Ké: -5, Té: -5, 

Vé: -5.  

 

Erre nincs szükség, ha valaki 

vakharcot, vagy a Pszi 

Abszoludt látás diszciplínáját 

alkalmazza.  

 

Ha elvéti az Akaraterő 

próbát, akkor sincs veszve 

minden, mivel nem azonnal 

néz a démon szemébe, 

hanem 3k10 kör múlva, 

addig sikerül elkerülnie 

annak tekintetét a fenti 

módosítókkal. Ekkor azo-

nban menthetetlenül a lény 

szemébe néz, és az istenek 

irgalmazzanak a lelkének. 

 

Forrás: Rúna magazin, IV. 

évfolyam 1. szám 
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Bárki megkísérelheti, hogy 

elkerülje egy démon 

tekintetét. Amíg nem néz rá, 

addig egyszerű a dolog.  

 

Más azonban harc közben 

arra figyelni, hogy az ember 

ne nézzen az ellenfel 

szemébe. Ha a harc 

kezdetén egy sikeres 

Akaraterő próbát dob, akkor 

sikerül magát annyira kont-

rollálnia, hogy ne nézzen 

farkasszemet a szörnnyel. 

Persze az állandó félre pis-

logás zavaró, és az alábbi 

hátrányai vannak Ké: -5, Té: 

-5, Vé: -5.  

 

Erre nincs szükség, ha valaki 

vakharcot, vagy a Pszi 

Abszoludt látás diszciplináját 

alkalmazza.  

 

Ha elvéti az Akaraterő 

próbát, akkor sincs veszve 

minden, mivel nem azonnal 

néz a démon szemébe, 

hanem 3k10 kör múlva, 

addig sikerül elkerülnie 

annak tekintetét a fenti 

módosítókkal.  

Ekkor azonban menthetet-

lenül a lény szemébe néz, és 

az istenek irgalmazzanak a 

lelkének. 

 

Forrás: Rúna magazin, IV. 

évfolyam 1. szám 
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Démoni képességek (a nyirokdémonnál leírtakon túl): 
 
Démoni tekintet: A démonok tekintete különös, bénító erőt 
sugároz. Az a szerencsétlen halandó, aki belenéz egy démon 
szemébe, és elvéti a Mentális ellenállását 60E ellen, a démon 
rabszolgájává válik. Megmaradnak a képességei és képzettségei, de 
ezentúl hűségesen a démont kell szolgálnia úgy, hogy eközben végig 
tudatában van saját kiszolgáltatott helyzetének, hogy 
engedelmeskednie kell, és nem tehet semmit sem ellene. 
 
Egy démon halála: A démonok a haláluk után 1k3 körön belül 
szétporladnak, mint az évszázados pergamen, majd a por finoman 
szállingózva eltűnik a semmiben. Feltételezik, hogy a maradványok 
visszakerülnek a démoni síkra, ezt azonban senki sem tudhatja 
biztosan… 
 
(Forrás: Rúna magazin, IV. évfolyam 1. szám) 

 
 
 
A káoszkor végén, amikor mind a Ryeki Démoncsászárság, mind 
pedig a zauder irreálmágiára támaszkodó Dawa Birodalom elbukott, 
a két kiméra háborúja a végéhez érkezett. Az éjidők a végükhöz 
közelítettek, egyfajta új hajnal köszöntött Észak-Ynevre.  
 
Ryek és Dawa után évtizedekig káosz tombolt, a naptüzek és a 
kizökkent idő ugyan már mind a múlté voltak, azonban akadtak 
helyettük más szörnyűségek, amelyek a káoszkor zűrzavarát fenn 
tudták tartani. 
 
A Ryek közepén tátongó Kapu bezárultával ugyan az Ynevre 
kényszerített vagy hívott démonok java része elpusztult, 
meggyengült, vagy visszatért a számára otthonosabb démoni síkok 
valamelyikére, ám balszerencséjükre jó néhányan itt ragadtak, és 
pórázukat vesztve garázdálkodtak. A megmaradt szerafisták 
otthontalan vándorlásra vagy rejtőzködésre kényszerültek. 

Akárha egy századéveken át nyúló baljós álomból ébredtek volna a 
népek, és egyenlőre sem erejük, sem elhivatottságuk nem akadt, 
hogy újjászervezzék maguk körül a világot. Az istenek már nem 
voltak elég erősek, hogy megrendszabályozhatták volna a 
mindenfelé tomboló járványokat, sötét szeleket és tűzviharokat.  
 
Még a shuluri hatalmasok – akik nem látták elérkezettnek az időt, 
hogy közvetlenül is beavatkozzanak – erőfeszítései is kimerültek 
néhány intézkedésben, amelyek közül a legfontosabb Észak 
démonoktól való megtisztítására irányult. Démonvadászokat 
(daemasycarr) küldtek az átokülte vidékekre a legveszedelmesebb 
fajzatok elpusztítására vagy megzabolázására.  
 
Az északon szétszórt démonhordák méreteiről tökéletesen eltérő 
vélemények szerepelnek a kor forrásaiban. Megbízható forrásokkal 
csak a démonok megfékezése utáni időkről rendelkezhetnének a 
tudósok, ám a szörnyetegek bebörtönző csapdák helyeit őrző 
kútlajstromok vagy elvesztek az idők folyamán, vagy csupán 
töredékes formában maradtak fenn.  
 
A Ryek bukásával szétszóródott szerafisták csupán néhány esetben 
próbálkoztak hatalmuk megszilárdításával. Közülük is kiemelkedik 
az a nem elfszabású testvériség, amely vélhetően ediomadi 
vérvonalból származó szerzetekből állt, akik a hírhedt Fulmer 
Candium egy példányával felszerelkezve és a dél-quironeai 
zűrzavarban halászva az Onpor medencében vetették meg a 
lábukat, hogy a hatalmi űrt kihasználva befolyásuk három év múltán 
már a néhai godorai határvidékre is kiterjedjen. Ez persze nem 
egységes területi befolyást jelentett - hiszen közben ott volt még az 
Elátkozott Vidék is -, csupán egységes és hatékony fellépést. 
Tevékenységüknek egy ediomadi korcs vérvonalhoz tartozó 
rejtélyes szervezett vetett véget – dorani tudósok szerint tőlük 
származik a manapság Utódok néven ismert rettegett testvériség – 
akik megelégelték testvéreik szerafista praktikáit, mélységesen 
lenézték azt, illetve árulásnak tartották. 
(Forrás: Toron 112-114. oldal) 

A történet háttere 

Ha a karakterek még azelőtt 

elolvassák a kútlajstromot 

(Mf Ősi nyelv (Kyr), Af 

esetén -2 próba) akkor 

abban megtalálják a 

démonkút leírását, és azt is, 

hogy mi is van bebörtönözve 

(legalábbis a név, amin a 

démonvadászok ismerték) 

odabent. 

 

A leírásban szerepelnek 

továbbá mindazok a mági-

kus védelmek, amellyel a 

régiek védték a kutat a 

kalandoroktól, illetve meg-

kísérelték odabent tartani a 

démont. Ezeket kivétel 

nélkül semlegesítettek mos-

tanra, így már csak a lunír-

veretes zárópecsét mágiája 

áll a démonúr és a 

szabadsága között. 

 

 



A nyirokdémon története 
Ehhez a szerafista szervezethez tarozott az a nyirokdémon is, aki 
túlélte a démonvadászok tisztogatását, és hordozó testet találva 
magának elmenekült az egykori Ryeki Démoncsászárság földjéről.  
 
Közdémonként azonban addig egy, a ryeki szerafisták által 
megidézett démonurat, a Remény Gyilkosát szolgálta, aki elég erős 
volt ahhoz, hogy démoni tekintetét használva az örök szolgaságba 
taszítsa. A nyirokdémon így a végsőkig rajongott Uráért, akit a 
köztük lévő kapcson keresztül mindig is érzékelt egészen addig a 
pillanatig, amíg azt shuluri démonvadászok le nem vadászták, és be 
nem börtönözték valahol Északon. Abban biztos volt a 
nyirokdémon, hogy Ura nem pusztult el, így csak valamelyik 
démonkútban eshetett csapdába.  
Ez a démonkút – bár ezt a kis nyirokdémon nem tudhatta – 
Quiphann városában volt, amely Morgena mágiájának hatására 
mintegy „benne ragadt az időben”, és amely így meggátolta azt is, 
hogy a nyirokdémon megérezze ura helyzetét. A nyirokdémon tehát 
csak annyit tudott, hogy Ura börtönben senyved valahol Északon, 
azonban annak helyét képtelen volt megtalálni. 
 
Így hát nem volt mit tenni, a saját életét mentve menekült, és 
azokkal a szerafistákkal és ediomadi korcsokkal tartott, akik Ryek 
egykori örökségét akarták megőrizni és újra feltámasztani. Néhány 
évtizedig úgy tűnt, hogy ez sikerül is nekik, azonban az ediomadi 
hierarcha nem vette jó néven a korcsok ténykedését, és parancsot 
adott a felszámolásukra.  
 
A maroknyi túlélő az Elátkozott Vidéken és a Quiron-tenger déli 
partvidékének kaotikus városállamaiban lelt menedékre, és 
próbálta megóvni – igaz, hogy egyre inkább korcsosuló formában – 
Ryek örökségét. Évezredeken keresztül működtek titokban, 
fenntartva a szerafista eszméket, őrizve a tudást és ápolva a ryeki 
hagyományokat. Így szerafistáikat shraddnak hívták, voltak 
gardagjaik, akik az emberi harcosok hatékonyságát ötvözték a 

démoni tudással, generációról generációra egyre inkább 
elkorcsosuló tudással. 
 
Legalább annyit harcoltak más szerafista szervezetekkel, amelyek 
szintén Ryek jogos örökösének tartották magukat, mint a Toroni 
Birodalom vadászaival, vagy az utóbbi fél évszázadban az Északon 
megalapult Inkvizítorok Szövetségének fanatikusaival. 
 
Démonalkuk következtében a nyirokdémon sosem szenvedett 
hiányt olyan szerafistákban, akik testükben hordozták őt, cserébe 
hosszú életet és emberfeletti képességeket adott nekik. Élvezte a 
védelmüket, azonban sosem adta fel a célját, hogy megtalálja Urát. 
 
Erre pedig egy évvel ezelőtt eljött el a lehetőség, amikor Morgena 
angyala elhagyta Quiphann városát, és ezzel megszűnt a várost 
addig óvó mágia. A kis nyirokdémon azonnal megérezte Ura 
jelenlétét, és nem volt nehéz meggyőznie az egykori Ryek 
leszármazottait (vagyis a magukat annak vallókat) arról, hogy egy 
démonúr támogatása nagyban előre lendítené az ügyeiket. 
Úgyhogy egy kisebb csapattal Északra ment, ahol meg is lelte a 
démonkutat az addig „rejtőző” romvárosban. Azonban – bár a kút 
tetejére helyezett kőlapot hatástalanították – nem bírtak a kútban 
lévő őrző rúnákkal és varázslatokkal. Ugyan számosat sikerült 
hatástalanítaniuk, néhány azonban kifogott rajtuk, és ez több 
mágiahasználójuk életébe is került. 
 
Mindezzel párhuzamosan, hogy a romvárosban folyó munkájuk 
zavartalanságát biztosítani tudják, az egyik varázslónőjük, aki 
olykor-olykor a nyirokdémon hordozójának a szerepét is eljátszotta 
az újonnan kinevezett gróf bizalmába férkőzött, és onnantól 
manipulálta őt.  
 
Az évezredek során elég sok információ jutott a nyirokdémon és a 
rend birtokába, így hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Erigow 
városában létezik egy könyv, amely segíthet a démonkút 
varázslatainak hatástalanításában, és egy töredék is a Fulmer 
Candiumból, amely talán kiegészíti azt a sérült példányt, amellyel ők 
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rendelkeztek (bár ez utóbbira nincs szükség a démonkút 
feltöréséhez, azonban későbbi terveik során nagyon hasznos lehet). 
Ezután már csak egy tökéletes időpont kellett, amikor a szférák 
együttállása kedvező az ilyen mágikus rituáléknak. 
 
A Bestia felbukkanása – amelyről ők sem tudták, hogy miféle 
szerzet lehet –, egyszerre jelentett veszélyt a terveikre, és 
lehetőséget is, hogy elvonja róluk a figyelmet. A Vadászat 
megszervezése – és legfőképpen az időzítése – pedig biztosította, 
hogy elegendő levadászandó táplálék legyen majd a romváros 
környékén a kiszabadított – és bizonyára lelkekre és életerőre éhes 
– démonúr számára. 
 
Az elfeket is emiatt rabolták el Haonwellből, a nyirokdémon így 
akart kedvezni Urának, akiről tudta, hogy különösen gyengéi a 
hosszúéletűek. Arról nem volt sejtésük, hogy Haonwellben éppen 
ott tartózkodik az Éjben Kacagó egy bosszúállója, aki az ősi esküket 
kihasználva, évezredes rituáléknak és szokásoknak megfelelően 
harcosokat gyűjt maga köré, és az elraboltak nyomába szegődik, 
ilyen hamar felbukkanva. 
 
Ettől eltekintve, amikor már minden együtt volt, és már csak egy 
nap volt hátra a rituáléig, akkor a nyirokdémon megszállta a 
daroveeni gróf testét, hogy annak alakjában – és a gróf életerejét 
felhasználva - fejezze be évezredes küldetését, Ura kiszabadítását. 
 
 

A Bestia története 
A Bestia története egészen a XIII. zászlóháborúig nyúlik vissza. 
 
„A háború mindent eldöntő csatájában, Erentől nem messze, 
Raveen városánál sorsdöntő ütközetre készültek a szembenálló 
felek: három Vörös Hadúr nézett farkasszemet a tizenötszörös 
túlerővel. Történetírók megemlítik, hogy még a legbizakodóbb 
északiak is csupán a tisztes halált várták ettől az összecsapástól, s 

ha be nem következik a csoda, alighanem egyhamar Darton elé 
állhattak volna. 
 
A fent említett váratlan fordulat - ha úgy tetszik, csoda - egy 
hitehagyott Antoh-pap képében lépett színre. Korábban szinte senki 
nem ismerte, s ő maga sem vágyta a hírnevet, ám Erionban hozzá 
került, őt választotta a Vörös Hadurak kilencedik lobogója. A 
mágikus zászló sugallatai, valamint egyéb kényszerű körülmények 
hatására került Anuriába, ahol hitet váltott, s ráébredt 
elkerülhetetlen sorsára. Neki adatott meg, hogy - az Északi 
Szövetség történetében másodjára - az államok segítségére hívja az 
anuriai Sárkánylovasokat. 
 
A mitikus lények hátán érkezett meg Raveen mellé, s mindenki 
számára meglepő felbukkanásával, nemkülönben a sárkánylovasok 
hathatós segítségével, sikerült megnyernie az ütközetet a 
Szövetségnek. E győzelem önmagában valószínűleg kevés lett volna 
a Fekete Hadurak megfékezésére, ám az anuriaiak ezután Toron 
felé fordultak, s a hátország feldúlásával kényszerítették Shirjan 
herceget állásai feladására.” 
 
(Forrás: Jan van den Boomen: Morgena könnyei) 
 
A sárkánylovasok között repült sárkányférge nyergében egy, a 
kalandban csak Bestiaként megismert anur is, aki az „Aki Beszél” 
formájában főleg diplomáciai feladatokat látott el, de harcosként is 
megállta a helyét. Nem volt annyira hatékony, mint azon társai, akik 
képesek voltak egy sárkány alakját magukra ölteni, de kivette a 
részét az ősi ellenségeik leszármazottai elleni hadjáratból. A 
hadjárat során egy gyilkos balliszta lövedéktől megsérült ő és a 
hátasa is, és bár próbálták tartani a lépést a többiekkel, végül 
lezuhantak a felhők közül egy ősi romvárosba.  
 
Azonnal beborította őket a romvárost övező mágia, amelynek 
következtében az anur mintegy benne ragadt, csapdában esett az 
időben, a mágia, amely miatt társai is hiába keresték. A 

Más körülmények között a 

Bestiára egy egész kalandot 

fel lehetett volna építeni, 

ebben a történetben azon-

ban csak epizódszerepre 

kárhoztatott. 

 



sárkányféreg elpusztult, a súlyos fejsérülést szenvedő anur pedig 
álomtalan álomba merült, amely 74 éven keresztül tartott.  
 
Mivel fejsérülése súlyos volt, és mivel több, mint fél évszázadon 
keresztül lélegezte be a bíborfolyondár mérgét, így amikor Morgena 
angyala elhagyta börtönét és a mágia eloszlott a városról, egy eszét 
és identitását vesztett anur ébredt hosszú álmából, akinek immáron 
csak kettő alakja volt, az „Aki Jár” és az „Aki Öl”. Nem is ébredt 
többé öntudatra, egy lázálmok táplálta álomban élt tovább, és vált 
a Bestiává, amely rettegésbe tartotta a környéket.  
Voltak nyugodtabb pillanatai, amikor az „Aki Jár” alakjában, mint 
hiúz járta a környéket, őrült pillanataiban pedig, amikor a lázálmai 
leginkább kínozták, az „Aki Öl” formájában a saját elméje által szült 
kyr pusztítókra és démonokra vadászott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mivel nekem mindig problémát okozott játékosként meghatározni, 
hogy mikor is játszunk, és mely nagyobb ynevi esemény mikor is 
történt, ezért következzen egy kis történelmi segítség a 
kalandmester részére a közelmúlt főbb eseményeiről. Hogy a 
karakterek miről és milyen részletességgel tudnak, az a 
kalandmestertől és vonatkozó képzettségektől (történelem, 
legendaismeret, helyismeret) függenek. Az évszámok forrásai 
hivatalos forráskiadványok (Toron és Északi Szövetség kiadványok) 
és a kalandozok.hu oldala 
 
Psz. 3616 
75 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 
következtében kis híján teljes káoszba 
süllyednek. Tiadlan, Erigow, Ilanor és Eren 
túlnyomó részét elfoglalják a toroni légiók. 
Végül csak az anuriai sárkánylovasok 
segítségével sikerül győzedelmeskedni a 
császárság felett. Tiadlan déli tartományai 
elnéptelenednek a „keservek esztendeiben”. 
 

Psz. 3672 
19 éve 

 Az északi pyarronita egyházak a soraikban erőre 
kapó militáns eszmék hatására nyomást 
gyakorolnak a vörös hadurakra, akik 
irtóhadjáratot hirdetnek Tharr hívei ellen – 
kevés híján újabb zászlóháborút robbantva ki. 
A Quiron Pentádban található daerimi 
Szentélykaput (amely egy Tharr szentélyből 
nyílt) lerombolják; így megszűnik a térkapu 
összeköttetés a Quiron-Pentád és az északi 
hercegségek (Haonwell) között, amelyen eddig 
jelentős kereskedelmi forgalom zajlott.  
 
 

Az időnek folyása 
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Psz. 3674-80 
17 évtől – 
11 évvel 
ezelőttig 

 

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

Psz. 3680-89 
11 évtől –  
2 évvel 
ezelőttig 

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

Psz. 3682-86 
9 évtől – 
5évvel 
ezelőttig 

 A VIII. Corma-dinai háború a délvidéken, 
amelyet Shadon indít Gorvik ellen a Gályák-
tengere és a Keleti-óceán találkozásánál lévő 
szigetcsoportért. Shadon győzelmével zárul.  
 

Psz. 3685 
6 éve 

 Eligor herceg – megelőzve a főnemesség 
lázadását – új alkotmányt vezet be, amely révén 
kiszorítja a magas arisztokráciát a hatalomból. 
Nagyobb hatalmat ad a rendi gyűlés kezébe és 
létrehozza a Várak Tanácsát a középbirtokos 
nemesség megnyerése céljából. Ezt egy, minden 
harmadik évben megtartandó nemesi gyűlésen 
(og derac) jelentette be. Az utolsó nemesi 
gyűlés pár hónapja, 3691 nyarán volt . 
 

Psz. 3690  
1,5 éve 

 Északfölde legősibb és legnagyobb, még a 
crantaiak által épített térkapujának, az 
Elveszettek kapujának lerombolása. A kapu a 
Pentádban, Aschaonban, a Kapuvárosba állt és 
kötötte össze az Erone nevű dúsgazdag 
kereskedőhercegséggel a Gályák-tengerének 
partján. A térkapu arról volt hírhedt, hogy 
körülbelül minden századik átkelő elveszett 

benne, és olykor különös lények léptek ki 
belőle. A kapu eronei oldalát akkor rombolták le 
ismeretlenek, amikor az ott uralkodó 
kalózherceget is megölték. 

 
Psz. 3690 
1,5 éve 

 A Sötét Együttállás, amely után megszaporodtak 
a túlvilági befolyással kísért események és 
démonikus beavatkozások szerte Yneven. 
Orwella visszatérési próbálkozásáról és Amhe-
Ramun manifesztációjáról csak a kiválasztott 
kevesek tudnak, de az elmúlt évben a földrészt 
elárasztó démonikus lények és kísértetek sok 
munkát adtak a világot járó kalandozóknak. 
 

Psz. 3690 
1 éve 

 A IV. Vörös Hadurat, Eligort, Eren hercegét 
lobogójával együtt egy idegen létsíkon foglyul 
ejtik. Az északi szövetség országai a Fekete 
Hadurak mesterkedését sejtik mögötte (és úgy 
tartják, hogy ebben jelentős szerepet játszott 
Tharr élő kegyeltje, egy kyr boszorkánymester 
Hamryss-On Khylar). Eligor távollétében 
legközelebbi rokona, Siccaleon gróf régensként 
kormányozza a hercegséget. 
 

Psz. 3690 
1 éve 

 A Psz. 3676-ban (14 éve) alapított, és a Pyarroni 
Egyház által szakadárnak kikiáltott Dartonita 
lovagrend elfoglalja az Qurion-tenger déli 
partvidékén, az északi városállamokban található 
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 határán 
már évtizedek óta gőzerővel zajlik egy 
erődrendszer kiépítése, amely hamarosan be is 
fejeződik.  



Psz. 3691 
2 hónapja 

 III. Zorkast, a Hatodik Fekete Lobogó választottja, 
hathatós toroni segítséggel visszafoglalja a 
dartonitáktól Rowon városát, és jelentős 
területeket hajt az uralma alá.  
 

Psz. 3691  
2 hete 

 A II. Vörös Hadúri lobogó őrzőjét, a Tiadlan 
királyát ismeretlenek kelepcébe csalták és 
meggyilkolták, állítólag a hadúri lobogót is 
elragadták. Súlyos belviszály bontakozik ki – 
többen is kikiáltják magukat királynak, és hogy 
bonyolódjon a helyzet, az a hír járja, hogy a 
dorcha és a duin is egymásnak feszült. 
 

Psz. 3691 
1,5 hete 

 Az I. Vörös Hadurat, Erigow nagyhercegét, az 
élemedett korú III. Dagatere Seridiart és 
vadászkíséretét ismeretlenek (állítólag toroni 
bérencek) kelepcébe csalták és megölték vidéki 
vadászkastélya, a Setétbozót mellett található 
erdőben. A harcban több magas rangú erigowi 
nemes is életét veszítette. A támadók elragadták 
a Vörös Lobogót, és állítólag magukkal vitték a 
herceg fejét is.  
 

Psz. 3691 
2 napja 

 Aggasztó hírek érkeznek Tarinból, ahol a 
Traidlan-hegység Halálhozók néven ismert ork 
törzse szokatlan szervezettséggel csapott le 
tarini erősségekre (Sagtakarr, Konkh) és 
soraikban feltűnnek a rettegett wyvern-lovasok 
is.  
 

A jelen: a 3691. esztendő ősze, a Vizek hónapjainak utolsó, a 
Tengercsend hava (az ősz kezdete). 
 
 
 
 

Az időrendnél – ahol ellentmondások voltak a kalandozok.hu 
oldalon leírtak, és a később megjelent regényekben megadott 
dátumok között – a kalandozok.hu adatait vettem irányadónak.  
 
Ennek oka az volt, hogy a kalandozok.hu oldalon található 
kronológia alapján a Kabur-Lah elleni támadás 3691-ben volt – amit 
alátámaszt a Karr-Khazad kapui c. novellagyűjteményben 
megjelent, Gáspár András által írt novellában szereplő évszám is. 
Az egy másik kérdés, hogy a Merész álmok, sötét titkok II. 
kronológiájában ugyanennek az eseménynek azt évszámaként már 
3692. jelöli majd meg az író.  
Ez az esemény pedig kettő héttel Erigow hercegének meggyilkolása 
után volt az Észak lángjaiban leírtak szerint. 
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A lány tudja, hogy az életéért fut.  
Az alkonyi égről már eltűnt a lemenő nap vöröses fénye, elűzték a 
súlyos fellegek, amelyek esőt hoztak magukkal, és olyan 
mennydörgést, amely olykor mintha magát a világot rázta volna 
meg. A fák között eső szitál, a villámok fényében sötét 
kontúrokként rajzolódnak ki a fatörzsek, a lány pedig csak fut, 
botladozik a köveken, a göcsörtös gyökereken keresztül, és 
próbálva nem törődni a szúró fájdalommal az oldalában, egyre csak 
az jár a fejében, hogy meddig bírja még, hogy meddig tart ez az 
őrült rohanás. 
Zilálva megtorpan, hallgatózik. Tudja, csak magát áltatja, mégis 
abban bízik, reméli, hogy már nem hallja maga mögött a 
megreccsenő faágakat, ahogyan AZ a nyomában jár. Egy pillanatig 
semmi, csak a leveleken megtörő és az avaron kopogó eső hangjai. 
Aztán újra meghallja a közeledő súlyos lépteket, amelyet még az 
eső áztatta avar sem tud elnyelni. Hátranéz. A villámfényben 
kirajzolódik üldözője hatalmas alakja a fatörzsek között. 
A szörnyeteg üvöltését elnyeli a felharsanó égzengés.  
Felsikolt, tovább rohan.  
Megbicsaklik a lába, elzuhan, és kétségbeesetten kapálózva egy 
vízmosás mélyére csúszik. Mindenét sár és levelek borítják be, érzi, 
hogy ruhája több helyen is kiszakad, ahogy a partoldal kövei éles 
peremükkel a bőrébe marnak. Vére elkeveredik a sárral és az 
esővel, fekete fürtjei csapzottan tapadnak arcához, ökölbe szorult 
ujjai között sáros földrögök peregnek. 
Talpra küzdi magát. Körülnéz. Kiutat keres.  
Kétoldalt mohával benőtt sziklák, kyr időkből itt maradt ősi romok, 
amelyekkel tele van a környék. Mindenfelé vén, ősöreg fák, ágaik 
görcsbe meredten, leveleiket vesztve remegnek a szélben. Odafent 
viharfelhők úsznak. Egyre csak mélyül a homály.  
Már tudja, hogy hol van. Egy terv körvonalazódik a fejében. Talán 
megmenekülhet. Talán túlélheti.  
Talán. 
Újra rohanni kezd. Nem mer hátranézni. Fél attól, amit látna. Hogy 
AZ közelebb jár. Hogy egyre fogy az ideje. Hogy hamarosan vége.  

Bokáig gázol a nedves avarban, alig érzi az arcába csapódó 
esőcseppeket. Újra villámfény lobban, nyomában égzengés moraja 
gördül végig a tájon, megint kirajzolva a monolitok körvonalait. És 
még valami másét. Mintha kicsivel odébb – bár most végtelen, 
elérhetetlen távolságnak tűnik számára –véget érne a világ. Mintha 
az erdő a semmibe, a viharos égboltba torkollna.  
A folyó. 
Remény önti el, most először érzi úgy, hogy sikerülhet.  
A homály rettenete azonban a nyomában jár.  
Csak még egy kicsit. Csak még néhány lépést. 
Hirtelen égető érzés mar a hátába, ahogy éles karmok tépnek a 
húsába. Felsikolt a fájdalomtól. Előrezuhan, átbukik egy kidőlt 
fatörzsön, arccal a sáros, avarral borított földnek csapódik. Érzi, 
hogy a vére meleg patakokban folyik végig a hátán 
Háta mögött a diadalittas bömbölés. 
Nem. Nem. Nem.  
A tehetetlenség érzésétől keserűség és sírás fojtogatja a torkát.  
Ez nem lehet, már olyan közel járt. 
Négykézláb, kúszva-mászva igyekszik tovább. Próbál távolabb jutni. 
Próbálja elérni a meredek partoldalt.  
A folyót.  
Az életet.  
Az egész világa erre a néhány méterre szűkül le. Ez jelent most 
számára mindent.  
Még megmenekülhetek. 
Azonban AZ nem hagyja elmenekülni. Megragadja a lábainál fogva, 
és a magasba emeli. Érzi, hogy a csontja elroppan, szinte eszét, 
eszméletét veszíti a fájdalomtól. Valami a vállaiba, az arcába mar, 
de a fájdalmat most már nem érzi olyan erősen, csak tompán, 
ahogy elméje védekezik, ahogy szervezete a túlélésért küzd. 
Elhajítják, a koponyája reccsen, ahogy egy fatörzsnek csapódik. 
Majdnem elájul, de sikerül eszméleténél maradnia.  
Már olyan közel járt.  
A hátára fordul, és ülve, a fenekén csúszva, a mindenhonnan 
sugárzó fájdalommal nem törődve, hátrálni kezd a folyó felé. 
Remegő kezei a sáros földbe marnak, törött lábát maga után húzza. 
Érzi, hogy vére végigcsorog az arcán és elkeveredik a könnyeivel és 

Hangulatkeltő 



az esővízzel. Próbál nem felnézni arra, ami lassan, komótosan 
közelít a nyomában. Mintha azzal megtagadhatná, hogy ott van. 
Mintha nem létezővé tehetné.  
Újabb villámfény lobban. 
Akaratlanul is felnéz. 
Egyenesen belebámul üldözője pofájába. Az őrülettől lángoló 
szemekbe. A hatalmas tépőfogakra. Hallja a diadalmas üvöltést. Érzi 
az arcába csapódó nyálcseppeket. AZ két lábra emelkedik, alakja 
szinte kitakarja az égboltot.  
Ennyi volt.  
Vége.  
Aztán hirtelen a semmit markolja a keze.  
A folyó. 
Önkéntelenül is hisztérikus nevetésbe tör ki, és ahogy utolsó 
erejével hátraveti magát és átzuhan a peremen, ép kezét maga elé 
emelve még bemutat a rá vadászó szörnyetegnek. 
Ezt kapd ki te rohadék! 
Egyre nehezebb az eszméleténél maradnia.  
Azt még hallja, ahogy AZ dühösen, csalódottan elbődül, azt azonban 
már nem érzi, amikor teste a folyó hideg vízébe csapódik. 
Elnyeli a sötétség.   
 
 
Sötétség.  
Aztán valahonnan tompán felcsendül egy hang. Valaki beszél. Egy 
parancsoláshoz szokott, mély hang. Talán egy férfi… 
-… az ott lent egy test? Vagy csak beszorult egy fatörzs? 
Rövid szünet, távoli recsegés, ropogás, vízbe hulló föld és kő hangja. 
Aztán egy másik hang hallatszik. 
- Testnek tűnik. Ha jól látom, egy nőé lehet… Úgy tűnik, megint 
lecsapott. Csúnyán elintézte. 
- Szegény lélek. Remélem, gyors halála volt. Jelentenünk kell a 
grófnak. 
Kiről beszélhetnek? A lány megpróbálja kinyitni a szemét, de nem 
sikerül neki… De hiszen nyitva van. Megkönnyebbülten felsóhajt. 
Legszívesebben hisztérikusan felnevetne. Akkor meg miért nem 

látok semmit? Csak a Sötétséget. A Sötétség mindenütt... Még 
mindig éjszaka volna? Vagy megvakultam?  
Páni félelem tör rá.  
Próbál megszólalni, de túl gyenge. Most mi történik? Idejönnek 
hozzá? Vagy azt hiszik, hogy halott, és csak úgy itt hagyják? Mi van, 
ha élve temetik el? Továbbra sem hall tisztán, minden tompának, 
távolinak és visszhangosnak tűnik. Már abban is kételkedik, hogy 
egyáltalán hallott valamit. Talán csak a képzelete játszott vele. 
Aztán valaki újra felkiált, de a hangját mintha valahonnan messziről 
hozná a szél. 
- Jól láttam? Tényleg megmozdult? 
- Képtelenség. Ilyen sebekkel… Ezt senki sem élhette túl. 
Izgatott hang szakítja félbe a beszélőt. 
- Pedig él. Nézzétek… 
- Istenekre… Igazad van! Gyorsan, hozzátok fel!  
Újra a parancsoló hang. 
Néhány szívdobbanásig semmi. Elroppanó faágak, vízben gázoló 
léptek. Aztán érzi, hogy megragadják a testét. Próbál beszélni, 
próbálja megköszönni, hogy segítenek rajta. Próbálja a 
tudomásukra hozni, hogy él.  
HOGY ÉLEK! 
De nem jön ki hang a torkán, csak valami tompa nyöszörgésre futja.  
- Ne beszéljen kisasszony.  – hallja újra a parancsoló férfihangot, és 
érzi, hogy egy meleg kéz gyengéden végigsimítja a homlokát. – 
Most már minden rendben lesz. 
A szeméből könnyek csordulnak ki, és végigperegnek az arcán. Újra 
beszélni próbál, de nem sikerül, csak a testét rázza a néma zokogás. 
- Szerezzetek valahonnan egy rohadt szekeret… 
A férfi hangja távolról hallatszik. Egyre távolabbról. Érzi, hogy 
elméje megint tompulni kezd, ahogy közeleg a sötétség. Ahogy 
egyre messzebbre sodródik. 
- Tartson ki kisasszony… 
A mondat végét azonban már nem hallja. 
A szavak elhalkulnak, ahogy újra magával ragadja a semmi. 
A Sötétség. 
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