
 

 

 
 

Az elátkozott kastély 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Egy este hatalmas viharba 
keverednek. Elered az eső, süvít a szél, 
koromfekete az égbolt, villámok 
csapkodnak körülöttük. A lovak 
megbokrosodnak, a csapat 
szétszakadozik, csak hárman maradnak 
együtt. Egy erdőt látnak, ahova 
behúzódhatnak. Épp ökölnyi 
jégdarabok kezdenek hullani az égből, 
amikor az esőfüggönyön keresztül egy 
kúria omladozó épületét pillantják 
meg. 

Muszáj bemenniük, különben 
agyonveri őket a jégeső. Benn találnak 
egy sarkot, ahova nem esik be az eső, 
viszonylag száraz. Felszerelésük 
agyonázott, néhány cucc hiányzik. 
Nagyon fáradtak, úgyhogy hamarosan 
nyugovóra térnek. 

Éjszaka furcsa dolgokat 
álmodnak, de igazából nem 
emlékeznek rá. A következő témákból 
minden karakter egyről álmodik: 

• valami szép nő; 
• egy elátkozott család; 
• hercegfi aki már meghalt, 

mégis él; 
• beteljesületlen szerelem; 
• apagyilkosság. 

 
Másnap későn ébrednek, már dél 

is elmúlt. Ha akarják, felderíthetik a 
kastélyt. Néhány helyiség falán régi, 
kopott festmények vannak, melyek az 
egykor itt élőket ábrázolják. Az emelet 
életveszélyes, bárhol, bármikor 
beszakadhat.  

A pincét csak egy rövid szakaszon 
tudják felderíteni, mert egy zárt, erős 
fémajtóba ütköznek. Látszik rajta, 
hogy évtizedek óta nem nyitották ki, a 
zár teljesen el van rozsdásodva. 

A hátsó udvarban találnak egy 
viszonylag jó állapotban lévő viskót, 
benne egy öregember éldegél. Amikor 
találkoznak, mindenáron meg akarja 
győzni a karaktereket, hogy menjenek 
el, mert veszélyes itt lenniük. Nem 
erőszakosan, csak tanácsképpen. Ha 
mindenáron maradni akarnak, 
belenyugszik, mormog magában. Az 
öreg nem túl bőbeszédű, a kastélyról 
annyit árul el, hogy kihalt a nemesi 
család, amikor ő még kisgyerek volt, 
egyedül ő maradt itt, a többi szolgáló 
elvándorolt más nemesekhez. Azóta itt 
éldegél, remeteként. Az eső közben 
tovább esik, ha nem akarnak bőrig 
ázni, a következő éjszakát még itt kell 
tölteniük.  

(A többiek is behúzódtak egy 
védett helyre és egyelőre nem tudják, 
merre vannak. Ők is maradnak ott 
addig, amíg el nem áll az eső.) 
Következő éjszaka egyikük felébred 
arra, hogy sírást és lépteket hall az 
emeleten. Ha felmegy, a sötétben a 
szél eloltja a fáklyát/lámpást. Egy 
rózsaszín ruhás gyerekalakot pillant 
meg messziről, de hamarosan eltűnik. 
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Háttér 

A képekben szellemek élnek, akik a kastély 
egykori lakói voltak és akiket a pincében lakó 
boszorkány ölt meg. Minden éjszaka előjönnek 
kísérteni. Vannak közöttük úgymond „jók” és 
„rosszak”. Ha találkoznak a karakterekkel, először 
elmenekülnek, majd álmokon, suttogásokkal 
könyörögni kezdenek, hogy szabadítsák ki őket. A 
„rosszak” ártani akarnak a karaktereket, őket 
megfertőzte a boszorkány démoni lelke. A 
boszorkány maga is szellem, aki azzal áll bosszút 
gyilkosain, hogy bebörtönözte őket a képekbe. 
Valaha gyönyörű fiatal lány volt, aki alacsony 
származása ellenére nemesi körökben gyakran 
megfordult. A hercegfivel egymásba szerettek, de az 
apa ellenezte a kapcsolatot, mondván, hogy fia ne 
menjen hozzá egy utcalányhoz. Mikor látta, hogy 
nem tudja megakadályozni a házasságot, 
boszorkányság/ feketemágia vádjával az 
inkvizítorok kezére adta a lányt, akit megégettek. A 
hercegfi bánatában öngyilkos akart lenni, de a lány 

szelleme visszatért hozzá, és apja megölésére 
bíztatta. A hercegfi egy éjszaka megölte apját, 
őt magát pedig az őrség katonái vágták le, a 
sötétben nem ismerték meg. A lány nem 
engedte el a lelkét, hanem szellemként tovább 
élt mellette.  Néhány hónap alatt kiirtották az 
egész családot, néhány szolgálóval együtt. Az 
elátkozott kastélyban nem élt már senki, csak 
egy öregember, aki maga is szellem, és egyfajta 
őr, figyelmezteti a boszorkányt, ha érkezik 
valaki. 
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