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Bevezető 
z a kalandmodul nem kezdő mesé-
lők, és nem kezdő játékosok számá-
ra született. Bár szokatlan egy előre 

leírt modulnál az ilyen, mégis azt kell 
mondanom, leginkább a mesélő tudására 
igényes. Ha nem érzed magad kellően ta-
pasztalt mesélőnek, akkor nem árt, ha 
megkérsz egyet, hogy mesélje le neked a 
kalandot, és utána döntsd el, hogy le tudod-
e mesélni. 
Fontos, hogy mielőtt a mesélésbe fognál, a 
kaland bizonyos részleteit (például a 
térképeket) ki kell nyomtatnod. A 
kalandhoz tartozó különleges kártyákat, ha 
szükséges egyszerű francia-kártyával is 
helyettesítheted, de az eredeti 
természetesen hangulatosabb. Ezeket 
viszont nem szabad vékony papírra 
nyomtatni, ugyanis akkor nem bírják a 
keverést, és a használatot. 
Ha esetleg játszol a Kiválasztottak 
kártyajátékkal, akkor sokkal egyszerűbb 
helyzetben vagy, ebben az esetben ugyanis 
kalandozóiddal is helyettesítheted a 
kártyalapokat, ami sokkal hangulatosabb, 
mint a hagyományos francia-kártya. Ha ezt 
a megoldást választod, akkor a kártyajóslás 
jelenetéhez előre el kell készítened a 
paklidat, ami nem lesz könnyű feladat.  
Ha a hatást teljessé akarod tenni, akkor 
nem árt néhány a játékosok kezébe adható 
varázsitalt, tekercset, és egyéb kincset 
előkeresned a házi kincstáradból. 
Természetesen ezek használata már 
opcionális, és igencsak kétélű fegyver, 
hiszen az ilyesmit a játékosok hamar 
megszokják, és utána bizony elvárják ezek 
használatát.  

A karakterek 
Bár a kaland megírásakor törekedtem rá, 
hogy lehetőleg bármely megfelelő hatalmú 
csapatnak lemesélhető legyen, mégis 
előfordulhat, hogy éppen a te csapatod 
lenne problémás. A kaland bármely olyan 
karakter számára lemesélhető, aki a jó erőit 
szolgálja, vagy eléggé zsoldos-szellemű 
ahhoz, hogy bárkitől érkező megbízást 
elvállaljon. 
Természetesen ez nem minden karakterre 
igaz, ám a kalandba, gyakorlatilag 
többletmunka nélkül egy kráni 
karaktereket is tartalmazó csapat is 
bemesélhető. Ha a te csapatod ezután sem 
lenne bemesélhető, akkor bizony 
magadnak kell megoldást találni, hiszen 
ilyenkor általános megoldás nem található. 
Természetesen lehetőséged van arra is, 
hogy más karaktereknek meséled le inkább 
a kalandot. Szíved joga, hogy így dönts, 
ezt bármikor megteheted. 

Kincsek a kalandban 
A kalandban nem túl sok kincs szedhető 
össze, ha a csapatod ennél többhöz van 
szokva, akkor nem csak a kincsek 
mennyiségét, de az ellenfelek erejét is 
célszerű megnövelni. A kincsek jelentős 
része azonban jelen esetben újabb 
kalandok forrása lehet, ami bizony a KM 
számára megnöveli az értéküket. 
Természetesen a kincses-térkép a 
játékosoknak is kezébe adható 
vagyontárgy, így mindenképpen értékes 
lesz számukra. 
Ha az itt osztott kincseket soknak tartod, 
akkor a nyugodtan csökkentsd a 
mennyiségüket, nem kell ebben egy 
kalandhoz alkalmazkodnod. Mellesleg a 
csapat meglévő tárgyai is eltűnhetnek, 
tönkremehetnek a kaland alatt, sőt… 
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Bemesélés 
Az alábbiakban néhány bemesélési módot 
ajánlok a figyelmedbe, amelyek közül 
szabadon választhatsz. Ha a karaktereknek 
új társa is lesz, akkor akár több különbözőt 
is. No igen, ez a kaland sem egy 
szokványos fogadóbéli jelenettel indul. 
Vagy mégis? 

Temetés 
A karakterek egy volt kalandozó-társuk 
temetésére hivatalosak, és a néhány apróbb 
közös kaland után, bizony illendő ellátogatni 
a temetésre. Az elhunyt egy nagy nehezen 
megszerzett fegyvert, ami csekély (szakrális 
eredetű) mágikus hatalommal is bír, a csapat 
egy becsületesebb tagjára hagyományozza. 
Az egyetlen kérése, hogy esetleges függőben 
maradt ügyeit is vegye át tőle a karakter. 
A temetésen megérkezik egy levél, 
miszerint egy megboldogultnak egy 
gazdag dzsad kereskedő számára kellene 
egy feladatot ellátnia. A karddal együtt 
örökölt becsületbeli kötelesség pedig 
elegendő arra, hogy az örökös elinduljon a 
messzi Taba el Ibara felé. 

Hallom és engedelmeskedem 
A déli nagyhatalmak szemében a sivatag 
mindig is különleges hadszíntér volt, a 
Juszuf al Hazemeid pedig hagyományos, 
ám titkos szövetségese a karakter 
klánjának, testvériségének. Mikor a 
segítséget kérő levele megérkezik, a klán 
vezetője azonnal kijelöli a segítségére 
indulókat, közte a karaktereket is. 

Útmutatás 
Melyik a dicsőség útját követő dzsad ne 
álmodna arról, hogy egyszer majd maga a 
nagy Doldzsah jelöli ki számára az utat, és 
bizony mikor a karakter álmában látott 
tekercs a kezei között landol egy 
véletlennek köszönhetően, és a tekercs egy 
hatalmas hőstett lehetőségét tárja fel, akkor 
kevés más juthat egy hithű dzsad eszébe, 
mint az isteni gondoskodás. Vétek lenne 
nem követni a tekercs útmutatásait. 

Titokzatos követ 
A karakterek egy kisebb harc színhelyén 
egy lemészárolt futárt találnak, a futár 
egyetlen érdekesebb tárgya a levél, amit 
szállított. A levében egy tehetős dzsad 
kereskedő komoly összegű jutalmat ígér 
annak, aki megoldja az ő jelenlegi nagy 
problémáját. Egy kalandozókat kereső 
levél, ami komoly pénzt hoz remek kincs a 
karakterek számára. 

Panaszkodó társak 
Ha két kisebb kalandozó-csapat találkozik, 
akkor bizony a tábortüzeknél megosztják 
egymással a híreket. Ha pedig egy csapat 
egy fontos feladat közben egy jól fizető 
ajánlatot kap, amit nem tud elvállalni, 
bizony előfordul, hogy panaszkodik, és egy 
kisebb összegért hajlandó megosztani új 
ismerőseivel a részleteket. A dzsad 
kereskedő felhívásáról így értesülhetnek a 
karakterek. 

Bankház 
A nagy bankházak Yneven is nyújtanak 
biztosításokat, és nem örülnek annak, 
amikor nagyobb összeget kell 
kártérítésként kifizetniük, így bizony 
remek kereskedőnk segítségkérő levelét, a 
bankház emberei több helyen közszemlére 
teszik. Véletlen szerencse, hogy a 
karakterek, mint üzletfelek, megpillantják 
a levelet, ami remek lehetőséget jelent 
számukra. 

A huri 
Természetesen az alapvetően élet jellemű 
dzsinneknek sem tetszik a kialakult 
helyzet, így ők is toboroznak némi 
segítséget. Ők szolgálattal fizetnek a 
karakterek segítségéért, nos a csapat 
férfitagjainak meg hirtelen égető 
szükségük támad egy huri szolgálatai iránt. 
Előfordul az ilyesmi, a legjobb családban 
is. Természetesen az alkunál sokat számít, 
hogy a huri hajthatatlan, hiszen népének 
érdeke ezúttal is fontosabb számra egy 
szép ékszernél. 
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Első rész: Út a sivatagban 
A Taba el Ibara végtelennek tetsző 
homoktengerének hullámai, a tűző 
napfény, az elviselhetetlen nappali 
forróság, és a dermesztő hideg, a közel 
lehetetlen tájékozódás már önmagában is 
kalandozót próbáló feladattá teszi az utat. 
A ritka sivatagi vihart ígérő felhők, és az 
ég színe még a legbátrabb, és 
legtapasztaltabb sivatagi vándorokat is 
óvatosságra intik. Nektek azonban nem 
sok választásotok van, utaznotok kell 
ilyenkor is. 
Célotok felé haladva átkozzátok 
vezetőtöket, aki bizony későn figyelt fel az 
intő jelekre. Távoli kísérőitek, az 
elmaradhatatlan keselyűk alacsonyan 
repülve, hol zsákmányukat lesik, hol vihar 
előli menedék után kutatnak a levegőből. 
Ahogy az este közeleg, lassan felhangzik a 
sakálok esti gyászdala. Ahogy a 
táborverés közeleg, egyre többet gondoltok 
a jeges sivatagi éjszakákra, és arra, ahogy 
a tábortűznél kucorogva beszélitek meg-e 
baljós előjeleket. 
Bár a sivatag megkíméli a karaktereket a 
legtöbb gyilkos veszedelemtől, ami a 
végeláthatatlan homokdűnék óvatlan 
vándoraira leselkedik, a baljós előjelek 
osztásánál bőkezűen bánik a karakterekkel. 
Érezteti velük, hogy a fajcsaták kora óta 
számtalanszor elátkozott a föld, amin 
járnak. Ha a baljós előjelek nem lennének 
elegendőek, akkor egy-egy a finomhomok 
által csupaszra mart vakító fehérre csiszolt 
csontváz, egy az ó-időkből származó 
megkövült, és a földre omlott faóriás újabb 
intő jellé válhat a karakterek számára. 

Útitársak 
A sivatag nem igazán barátságos a 
magányos utazókkal, kisebb kalandozó-
csapatokkal, a biztonság egyetlen elérhető 
formáját a karavánok jelentik. Sajnos 
azonban a karaktereknek nincs idejük egy 
nagyobb karavánra várni, így kénytelenek 
megszervezni a maguk kis karavánját. 

Juszuf al Muffahame 
Ötvenes éveinek végén járó, őszes hajú 
dzsad karavánkísérő, a sivatag járt, és 
járatlan orrú útjainak horgas orrú ismerője. 
Imádja a szerencsejátékokat, és 
rendszeresen kockázgat a karakterekkel. A 
játék közben pedig gyakran megered a 
nyelve, ilyenkor érdekes történetekkel 
szórakoztatja társait. Egy-egy „szerencsés” 
dobást mindig a dobáshoz kapcsolódó 
történet követ, s bizony a balszerencsés 
dobásoknak is megvan a maguk neve, s 
mindhez külön-külön szitok, és történet 
tartozik. 
Az út során remek dzsadunk jóslatai 
bizony nem egy alkalommal beválnak, bár 
az is elképzelhető, hogy a nap eseményeit, 
utólag, kis belemagyarázással köti csak az 
előző nap játékához. Ám mindezt oly 
hihetően adja elő, hogy a legműveltebb 
varázstudót, és papot is képes meggyőzni 
babonái igazáról. A célhoz közeledve 
egyre gyakoribbak a rossz dobások, s van 
olyan, amit egy halk szitok után csendes 
imádság kísér, s ezekhez többnyire 
semmilyen történet nem tartozik. „Jobb 
nem felhívni magunkra a baj figyelmét 
azzal, hogy néven nevezzük őt!” 
Ha a csapat a történetek felől kitartóan 
érdeklődik, akkor a kocka hamarosan 
eltűnik, előkerül az ital, s a dzsad szótlanná 
válik. „Nem csak a dzsinnek, de a 
rosszsors felett is hívó hatalma van a 
neveknek.” Hajtogatja teljes 
meggyőződéssel. Az ital persze megoldja a 
nyelvét, s bizony ilyenkor elveszett 
karavánokról, eltűnt oázisokról, kihalt 
városokról mesél. Nem egy dobásról 
sikerül kiderítenie, hogy valami történet 
folytán egy nevesebb dzsad nekromanta 
nevéhez fűződik. 

Hasszan el Sohara 
Juszuf al Muffahame társa számtalan 
esztendő óta ez a testes, ám ennek ellenére 
rendkívül fürge dzsad. Szemmel láthatóan 
hisz társa történeteiben, és bizony az intő 
jelek láttán, hallatán ő is egyre 
komorabban szorongatja handzsárját. 
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Azhiel el Haffernal 
Vénséges vén kereskedő, s bár nem 
tisztavérű dzsad, a vérkeveredés tényét 
nyugodtan letagadhatná. Az induláselőtti 
utolsó pillanatban csatlakozott a 
karakterekhez, hiszen rendkívül fontos 
számára, hogy értékes áruja mielőbb célba 
érjen. Érdekes egybeesés, hogy pont a 
karakterek leendő megbízójának szállít egy 
különleges és feltehetőleg rendkívül drága 
játékkészletet. 

Aszhiuf és Ahafuf (tevehajcsárok) 
Fiatal dzsad fiúk mindketten, egyikük sem 
lehet több 18 esztendősnél, a mostani 
feladatuk nem több számára a szükséges 
rossznál, és szinte biztosak benne, hogy 
egyszer majd jómódú karavánkísérők 
lesznek. Addig is igyekszenek a szakma 
fortélyait ellesni azoktól, akik alatt 
dolgoznak. Nem igazán békélnek meg 
egymással, lévén egyikük (Aszhiuf) Dzsah, 
másikuk pedig Doldzsah hívő. Az örökös 
torzsalkodás ellenére igaz barátok, és nem 
hagynák cserben egymást. 

Ellessar del Cranta 
Asszisz kisnemesi család lovagi nevelést 
kapott harmad-szülöttje, a család 
elszegényedése után harci tudását előbb 
viadalokon, majd pedig mások 
szolgálatában kamatoztatta. Ynev majd 
minden táját bejárta már, és bizony 
számtalan tapasztalatát kész megosztani az 
arra méltókkal. Éppen Azhiel el Haffernal 
szolgálatában áll, ezért is tart a karavánnal. 
A közelgő veszedelem előjelei számára 
nem jelentenek sem többet, sem 
kevesebbet a bizonyítás lehetőségének 
ígéreténél. Minduntalan keresi a kihívást, a 
lehetőséget a nemeshez méltó helytállásra. 
Bár a rend ahol nevelkedett Dreina istennő 
hitére oktatta, a bajkeverő kalandkereső 
élete során, hamar Arel lett számára a 
legkedvesebb. A cél felé közeledve egyre 
vidámabb, hiszen érzi a kihívás, az 
istennőjének tetsző kaland, a veszély illatát 
a levegőben, és kevés olyan illat létezik, 
ami kedvesebb számára ennél. 

Események az úton 
Bár a sivatagi út unalmas, korántsem 
eseménytelen. A komolyabb veszélyeket 
megússza ugyan a csapat, ám mindig 
vannak kisebb-nagyobb problémák, amik a 
cél felé egyre gyakoribbakká, 
fenyegetőbbé, és valljuk be veszélyesebbé 
vállnak. A karavánkísérő az esti játéknál 
pedig mintha előre látná a másnap 
eseményeit. Valószínűleg az első néhány 
eset után már a karakterek sem örülnek 
majd annak, mikor a kereskedő rosszat 
dob. Az út eseményei közül néhány 
komolyabb kellemetlenséget kiemelek, de 
ez inkább afféle ízelítő a jóból. 

Vizes-tömlő 
A sivatagban kevés nagyobb kincs van a 
víznél, és bizony felettébb kellemetlen, 
amikor egy tömlő kiszakad, és teljes 
tartalmát elnyeli a sivatag homokja. 
Természetesen a karaván vezetője 
megnyugtat mindenkit, hogy elég lesz a 
víz, csak spórolni kell vele. Ám nem rejti 
véka alá azt a véleményét sem, hogy ez 
csak a bajok kezdete. Az utolsó napokban 
újabb probléma merül fel. A megmaradt 
víz megposhad. Az ok ismeretlen. 

Vészes kórság 
A problémát tovább súlyosbítja, hogy az út 
alatt 2 teve valami különös kórságban 
elhullik, és úgy néz ki, a többi állat is 
megkaphatta a betegséget. Mondanom sem 
kell, hogy ez igazán kellemetlen élmény 
lehet a karakterek számára. Ugye ezzel a 
haladás is lelassul, ami a megcsappant 
vízkészlet miatt nem egy kellemes élmény. 

A skorpió 
Egyik reggel a csapat egy tagja (vagy 
Aszhiuf) az élelmiszeres csomagban egy 
skorpiót (vagy pókot talál), a csípés 
nemcsak fájdalmas, a mérgezés miatt 
veszélyes is. A haladást pedig a félig 
bénult társ igencsak lelassítja. Bár a 
bénultság csak néhány hétig tart, ez a teljes 
utazást felöleli. Újabb kellemetlen élmény. 
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Abu Shalkan 
Abu Shalkan városának látványa 
bizonyára kevés embernek jelentett eddig 
olyan örömöt, amilyet most nektek jelent. 
A hosszú sivatagi út viszontagságai után a 
poros utcákat körülvevő házak, a zajos 
piac, a zajos kocsmák, játékbarlangok 
mind üde színfoltot jelentenek. Alig léptek 
be a város kapuján, máris kolduló 
kölykök hada vesz körül benneteket, és 
hamar bizonyosságot szereztek arról is, 
hogy nem árt az érkezőnek az erszényére 
alaposan odafigyelni. 
A koldusokkal telizsúfolt negyedek után, a 
nagyobb kereskedőházak palotái, a jobb 
szerájok és játékbarlangok sorakoznak 
egymás után, hogy a város szívétől 
távolodva ismét átadják a helyüket a 
nyomornegyedeknek. Tapasztalt 
kalandozóként szinte biztosak vagytok 
benne, hogy a szűk sikátorok kusza 
útvesztője éppen olyan veszélyes, mint 
bármely csapdákkal ékes, gondosan 
felépített labirintus.  
Bár a sivatagi út viszontagságai után szinte 
bármely város komoly felüdülést jelent, a 
város nyomasztó hangulata, amelyet bizony 
a felettébb szokatlan időjárás tovább erősít, 
hamar elrontja a karakterek örömét. A 
városban azonban remélhetőleg legalább 3 
fontos esemény történik. Természetesen több 
minden is történhet, de ez már javarészt a 
kalandozókon múlik. 
A nagyobb események között is fontos, hogy 
a kalandmester érzékeltesse a játékosokkal a 
városka hangulatát. A szegénynegyed 
egyetlen furcsasága, hogy a házak 
viszonylag újak, de ez a háború miatt 
kényszerből való újjáépítésnek köszönhető, 
és bizony a tisztességesen felépített házak 
mellett számos ügyetlenül összetákolt „putri” 
és sátrak is tarkítják a képet. Kétség nem 
férhet hozzá, hogy az itt élők bizony pár 
ezüstpénzért bárkit eladnának a helyi 
rabszolgapiacon. Szerencsére a 
karaktereknek nem kell ettől tartani, meg 
tudják védeni magukat, hiszen az itt élők 
hatalma meg sem közelíti az Erioni 
szegénynegyed lakóiét.  

Főbb helyszínek a városban 
A városka térképén néhány megjelölt 
helyszínt találsz, ezek leírására térek ki itt 
részletesebben. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy a karakterek csak ezeket 
az épületeket látogathatják meg. Ezeken a 
helyeken azonban a kaland szempontjából 
fontosabb események történnek, 
történhetnek.   
Ha van kedved, akkor természetesen 
készíthetsz részletes térképeket, 
kidolgozhatod a város egészét, de az esetek 
többségében erre nincs szükség. A térképet 
viszont érdemes kinyomtatnod, legalább 2 
példányban. 

Az al Hazemeid kereskedőház 
palotája (1) 
A szegénynegyed sebtében összetákolt 
viskói, elöregedett sátrai, és romos, a 
háborút átélt épületeivel szemben 
tökéletes ellenpontot jelentenek a főtér 
épületei. A téren álló 2 szökőkút, mely a 
sivatagban, ahol a víz valóságos kincs, 
bizony fényűzés biztos jele, őrzését ellátó 
katonák tekintete minden apróságra 
figyel. A főtér épületei közül is kitűnik 
azonban úti-célotok, az al Hazemeid 
kereskedőház palotája. 
A kapuban álló őrök gyanakvó tekintettel 
mérnek végig benneteket, ahogy feléjük 
közeledtek, úgy növekedik az ő 
gyanakvásuk is, mikor a kaput eléritek 
vezetőjük, a számotokra oly különösen 
csengő dzsad nyelven megszólal, majd 
észbe kap, és az idegenekkel szemben 
használt közös nyelvre vált. 
– Doldzsahnak, és a Dicsőség útjának 
vándorló követői, tudnotok kell, az al 
Hazemeid kereskedőház tiszteletre és 
megbecsülésre méltó urának, a hatalmas 
Dzsah kegyeltjének akaratát. Eme 
halandó tekintet számára pompás, bár 
urunk vagyonához mérten egyszerű 
hajlék, melyet városunkban építtetett, 
gazdagítva ezzel városunk kincseit, 
jelenleg az ő, feleségei, gyermekei, és 
közvetlen szolgálói hajlékul szolgál. 
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– Ő hatalmassága képen rendelkezett, 
hogy a helyénvaló illem, és a szokások 
szerint, csak a rangját megközelítő 
vendégek, üzletfelek, és az ő családjához, 
szolgáihoz tartozók léphetnek át eme 
kapun, és akaratának végrehajtására 
minket rendeltetett. 
A karakterek számára ez a helyzet 
valószínűleg sok-mindenben ismerős lesz, 
hiszen nem ez az első alkalom, hogy egy 
gazdagabb, nagyobb hatalmú ember jól 
őrzött palotájába kell bebocsátást nyerniük, 
és valószínűleg a dzsadok különös 
beszédstílusa sem lesz ismeretlen a 
számukra. Az őrség is éppen olyan, 
amilyennek lennie kell, olcsón kiképzett, 
olcsón fenntartott, ám ennek ellenére 
viszonylag hatékonynak nevezhető. 
Az első látásra drágának és értékesnek 
tűnő kardokon jól látható, hogy olcsó 
megszerezhető, ám kicsit kidíszített tucat-
darabok, az őrök mozgásán látszik, hogy 
egy olcsó kiképzés után bizony sok 
tapasztalatot szereztek, részben valós 
harcban, részben egymás közt folytatott 
gyakorlással, de egy valóban képzett 
harcossal szemben nem vehetnék fel a 
versenyt. A tapasztalt szem számára az is 
feltűnő, hogy a hosszú szolgálat, a nem 
megfelelő ritmusban történő vált, és a 
„túlórában végzett” kötelező gyakorlás 
miatt az őrség igencsak fáradt. 
Ha a karakterek sikerrel meggyőzik az 
őrséget, akkor azok kihívnak egyet 
palotában szolgáló kísérők közül, aki 
bevezeti a csapatot a kereskedőház fejének 
fogadószobájába. Ennek azonban feltétele, 
hogy a karakterek tiszta ruhában, 
viszonylag elegánsan jelenjenek meg, és 
elárulják jövetelük célját. A khálok, udvari 
és egyéb orkok, goblinok, és egyéb 
hasonló „szörnyek” számára a bejutás 
pedig még nehezebb. Természetesen a KM 
tehet ez-ügyben engedményeket, ha ezt 
indokoltnak tartja a karakter saját hírneve 
alapján. (Természetes, hogy az ismertebb 
hősökkel nem csavargóként bánnak) 

Találkozás a megbízóval 
A csodás díszekkel, ritka kincsekkel ékes 
palota folyosóit járva úgy érzitek, mintha 
a feladat elvégzése után pihenés óráit 
kezdenétek meg. Az út viszontagságaira 
visszatekintve szinte biztosra veszitek, 
hogy a kereskedő feladatával együtt a 
városban töltött idő maga lesz a kész 
felüdülés. Jókedvűen követitek hát 
kísérőtöket, aki egy hatalmas terembe 
vezet benneteket. 
A teremben friss gyümölcsök, különleges 
italok, és néhány a parancsaitok leső 
szolgálólány társasága vár benneteket. A 
ház vagyonát jelentő díszítések, a 
felvonultatott szolgák hada éles 
kontrasztot alkotnak a város 
szegénynegyedében látottakkal. Néhány 
perc után megérkezik leendő megbízótok, 
a ház ura, Juszuf al Hazemeid. 
A kövérkés, enyhén kopaszodó dzsad 
vendéglátótok homlokán gyöngyöző 
kisebb-nagyobb izzadtságcseppek bizony 
arról árulkodnak, hogy vendéglátótokat 
alaposan elfárasztja a többkilónyi arany 
ékszer folyamatos cipelése. A patakokba 
verődő izzadságot pedig az urukat 
szorgosan legyezgető csinos 
szolgálólányok hadának kitartó munkája 
sem tudja eltüntetni. 
Megbízótokat a számtalan szolgálólány és 
őr mellett két tanácsadó kíséri, ami bizony 
a kemény alku ígéretét hozza számotokra. 
A tanácsadók egyike, egy galambősz hajú 
öregember bizonyára számtalan jó üzletet 
kötött már a család számára, míg társa 
valószínűleg csak most tanulja még a 
szakmát, fiatal korát, kevés tapasztalatát 
éles esze bőven ellensúlyozza. 
Bíztok benne, hogy a tapasztalattal járó 
emberismeret ezúttal csal, és a két 
tanácsadó tudását túlbecsülitek, de leendő 
megbízótok vagyona ennek épp az 
ellenkezőjéről mesél. Egy biztos, a 
kereskedőháznak valószínűleg valóban 
szüksége van a segítségetekre. 
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Elérkezett az üzletkötés pillanata, és bizony 
itt a karaktereknek ügyesen kell tárgyalniuk, 
ha valamit is el akarnak érni. Persze, ha 
mindenben egyetértenek rögtön a 
megbízóval az gyors megegyezést szül, de 
nem a legjobb megoldás. A dzsadok nem 
csak a pénzzel, de az információval is 
spórolnak, hiszen, ha túl sokat 
elmondanának a veszélyekről, az felverné az 
árat.  
A karakterek dolga így cseppet sem 
egyszerű, hiszen nem csak több pénzért, 
hanem több információért is alkudniuk kell. 
Nem valószínű, hogy létezne olyan 
kalandozó-csapat, ami képes lenne a dörzsölt 
dzsadokból minden információt kicsalni, és 
emellett, még a maximális mértékű fizetséget 
is kicsikarni. Az azonban biztos, hogy a 
fejenkénti 100 aranyról szóló induló 
ajánlatnál nem nagy feladat feljebb menni, 
hiszen a dzsadok elvárják az alkudozást. De 
fejenként 250 aranynál többet nem szívesen 
adnak. Több pénz erre nagyon nincs. 

Amit mindenképp elmondanak 
• Az utóbbi hónapokban egyetlen 

karaván sem tette meg sikerrel az Abu 
Shalkan és Kayefam abu Nemufam 
közötti utat. 

• A kereskedőház az utóbbi hónapban 
már nem küld karavánokat ezen az 
útvonalon. A kerülő viszont pénzbe 
kerül 

• Csak akkor hajlandóak fizetni, ha a 
csapat sikerrel jár. Kudarc esetén nincs 
kedvük minden kalandozó-csapatot 
előre kifizetni. 

• A csapat feladata az út járhatóvá tétele, 
nagyobb veszélyforrásoktól való 
megtisztítása lenne. 

Amit könnyen elmondanak 
• Természetesen küldtek ki egy kisebb 

felderítőcsapatot, ám az nem tért 
vissza. 

• Egy rabszolgákat szállító karaván 
bizony élőholt „hordaként” 
megérkezett a céljához. Az „árut” 
hamar legyőzték, de a kísérőkkel 
meggyűlt az őrség baja. 

• A kereskedőház más megoldásokon is 
gondolkodik, így bizony a karakterek 
kudarca esetén tudnak mit tenni. 

Ami nehezebben megtudható 
• A karakterek előtt néhány helyi 

kalandozó is elindult, de azok sem 
tértek vissza. „Elnyelte őket a sivatag 
homokja” 

• A karavánút egy Csatamezőn is 
áthalad, ahol a Manifesztációs háború 
alatt két nagyobb csata is volt, a 
többség szerint ez a probléma forrása. 

• Kaefam abu Nemufam közelében egy 
romváros is található. A romváros 
neve Kayefar al Mufaham. Bizony ez 
is okozhatja a problémát. 

• Az úton található egyetlen oázist már a 
háború előtt sem nagyon merték a 
karavánok használni, „nem embernek 
való hely az.” 

• Abu Delak Muharame egy a 
Manifesztációs háború alatt létesített 
kis ideiglenes helyőrség, ami a mai 
napig fennmaradt. Csak idegen 
katonákkal találkozhat ott az ember. 

Alku után 
Ha a karakterek megalkudtak az árakról, az 
alkut egy Dzsah pap előtt megkötött szent 
szerződéssel erősítik meg. A mágikusan 
megpecsételt szerződést pedig a karaktereknek 
illendő betartaniuk. A megegyezés betartása 
mellett szól, hogy a kereskedőház keze bizony 
sok helyre elér, és valószínű, hogy a karakterek 
sem csak a pénzért dolgoznak.  

Segítséget kérve 
Ha a karakterek a feladat végrehajtása közben 
segítségért térnek vissza, vagy csak új 
információkat kérnének, akkor a barátságtalan 
őrök bizony, hamar elkergetik őket, mondván a 
ház feje nem beszélgetésért, a palotában való 
sétálgatásért, hanem gyors és sikeres munkáért 
fizet. 

Visszatérés után 
A karaktereket ezúttal is megállítják a kapu 
előtt, majd miután meggyőződtek róla, hogy a 
csapat valóban sikerrel járt, az őrök kihozzák a 
fizetségüket, de a palotába ezúttal sem engedik 
be a csapatot. Nincs ott rájuk szükség. De ez 
nem valószínű, hogy zavarná a kalandozókat. 
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Emír rózsája játékház (2) 
A messzi vidékekről hozott márvánnyal 
borított falak, az épület egyetlen bejárata 
felé vezető márványlépcső mind arról 
beszél, hogy az Emír Rózsájában bizony 
hatalmas értékek cserélnek gazdát. Az 
ajtó előtt álló két dzsad őr egyenruhája 
sem az olcsóbb fajtából való. Fegyvereik 
is igazi fegyverkovácsmesterek munkáját 
díszítik. Az őrök udvarias üdvözlését 
végighallgatva beléptek a hatalmas 
kétszárnyú ajtókon. 
Az ajtó mellett álló kis pultnál lehet 
fakeretbe foglalt csontzsetonokat 
vásárolni. A zsetonokon vékony vonallal 
rajzolt ezüst írás jelzi az értéküket. A 
visszaváltott zsetonok egy részén apó jel 
jelzi, hogy ezek nyeremény zsetonok, 
ezeket teljes értéken vásárolják vissza, míg 
az itt kiváltottak közül az egyezüstös kifelé 
már csak 95 rezet ér. 
Beljebb számtalan játékasztal várja a 
játékos kedvű embereket, hogy aztán 
átadják helyüket néhány étkezőasztalnak, 
és egy pultnak. A játék kedvelőinek nem 
kell semmiért sem menniük, mindent 
megkapnak helyben. Ahogy 
körbepillantotok, egy öregember int 
felétek, és az asztalához hív benneteket. 
Fontos, hogy a karakterek odamenjenek az 
öreg dzsad (valójában egy dzsinn, hogy 
pontosabb legyek egy Sebitar) asztalához 
játszani, ugyanis itt jutnak a legtöbb 
információhoz. Így mindenképpen hasznos 
a csapatot különféle eszközökkel 
ideterelni. Az öreg nagyon barátságos, és 
ezúttal bizony ingyen jósol.  

Kártyajóslás a játékban 
A karakterek az út során hozzászoktak 
ahhoz, hogy a játék során kapott előjelek 
gyakran valóra válnak. Jelen esetben is egy 
ilyen lehetőségről van szó. A kártyajóslást 
legkönnyebben, és legelegánsabban a 
kalandhoz tartozó kártyákkal lehet eljátszani, 
de természetszerűleg más megoldás is szóba 
jöhet. 
A 4 szín jelentése viszonylag egyszerű, a 
tőrkardot formáló jel a nemesi életmódra, a 

gazdagságra utal, és az ehhez tartozó meg-
oldások alkalmazását jelenti. A kék hár-
mas-penge (talán az ötöd-korban használt 
rituális fegyvert mintázhat?) a harcos útját 
jelképezi számtalan harcon, veszélyen át. 
Az aranyszín líra a dalnokok által vitt ősi 
tudást, műveltséget és a mágiát jelképezi. 
A fennmaradó különös ábra pedig a teljes-
ség egy szimbóluma. A teljességet keresők 
pedig a saját belső erejükre támaszkodnak. 
A kaland során az egyes feladatok 
megoldásánál is adódhatnak hasonló 
lehetőségek, illetve elképzelhető olyan is, 
hogy több út közül a kártya száma adja 
meg a helyes megoldást. A jóslatot a vén 
dzsad egy mondata teszi jóslattá:  
„Az idő olyan, mint egy tó, a nagy tettek 
hullámokat vetnek a felszínén, amik 
minden irányban tovaszaladnak, hogy 
elcsituljanak, vagy átadják helyüket más 
hullámoknak. Van amit ma kártyában 
teszel meg, holnap nagy tettként az 
életben, hogy holnapután ismét a 
játékasztalnál lásd viszont.” 

Más kártyákkal élve 
Ha a kalandhoz tartozó speciális játékkártyák 
elkészítése lehetetlen feladatnak bizonyulna, 
akkor ezeket egyszerű francia kártya 
lapjaival (Kettestől tízesig, és ász), vagy a 
Kiválasztottak kártyajáték kalandozó 
lapjaival lehet helyettesíteni. Ez utóbbi 
esetben egy utat jelentő „szín” 2*5 lapból áll. 
A színeket ez esetben is a kaszt 
szimbólumok adják. A számot az alapszint, 
amihez egy meghatározott jelem esetén 5 
pont adható hozzá. 

Játékszabályok 
A karakterek egyikének kell a csapat 
nevében játszani, és lehetőleg nyerni 3 nem 
játékos karakterrel játszva. A szabályok 
viszonylag egyszerűek. A játékot két pár 
játékos játssza (A játékos karakter párja a 
Sebitar). A játék elején játékosok 
mindegyike 10 lapot kap. A játék 10 
ütésből áll, a játék győztese az a pár, 
amelyik több az ütések alatt a legtöbb 
pontot szerzi.  
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Az ütésen belül az első lap kijátszásának 
joga mindig az előző ütés győzteséé. Az 
ütés győztese, az aki az ütés alatt a legtöbb 
pontot gyűjti. Innen a játékosok, bal kéz 
felé haladva üthetnek. Az ütés során 
szerzett pontok megállapítása a 
következőképpen zajlik: 

• Ha az ütésben még nem szereplő 
színű, az előző lapnál nagyobb 
sorszámú lapot tesz, az 1 pontot ér. 
Az ütésben az első lapot kitevő 
játékost mindig megilleti ez a pont. 

• Ha a következő játékos nem tud 
pontot érő lapot lerakni a játékos 
után, akkor az 1 pontot ér. Az 
ütésben utolsóként lapot kijátszó 
játékost mindig megilleti e jutalom. 

• Ha az ütésben utolsóként 10-es lap 
szerepel, akkor erre 1-est (*) 
rárakva 3 pont szerezhető. 

• Ha az ütésben csak egyforma színű 
lapok szerepelnek, akkor a 
legmagasabb értékű lapot lerakó 
játékos 5 pontot kap. 

• Ha az ütésben elsőként lerakott 
lapot senki nem üti meg sikerrel, 
akkor a 7 pontot ér. 

Természetesen a kalandmester a játék 
szabályait összetettebbé teheti azzal, hogy 
a pár két tagja (pontok feláldozása árán) a 
szabályokban rögzített szavakat használva 
kommunikálhatnak egymással. A KM a 
többi játékosra bízhatja az NJKk 
kijátszását. 

Kalmárszerencse fogadó (3) 
A főtér egy szegletében álló hatalmas 
saroképület fedett teraszát körülölelő 
talán derékig érő díszes fakerítés, a 
faragott faoszlopok, a kicsiny kerek 
aszalok, mind messziről magukhoz 
vonzzák a megfáradt, pihenésre és 
kényelemre váró utazók tekintetét. A 
vendégek körül sürgő-forgó csinos vékony 
selymekbe öltözött pincérlányok pedig 
szinte minden erre megforduló férfira 
különös vonzerővel hatnak. 

Az ajtót vékony cérnákra felfűzött színes 
fagolyócskák egymás mellett sorakozó fü-
zéreiből álló különös függöny helyettesíti, 
elrejtve a kíváncsiskodó tekintetek elől a 
fogadóhoz tartozó ivót. A bejárat mellett 
természetesnek tűnik a hatalmas termetű 
őr, aki a buta emberek fanatizmusával vé-
di a fogadót. 
A kicsiny asztaloknál a nap szinte minden 
órájában akad vendég, s a különböző 
távolról hozott borok, pálinkák mellett 
előfordul olykor a tea, vagy az errefelé 
hagyományokkal rendelkező feketeleves. 
Az ivó természetes zajai, az étkezőbe 
vezető elfüggönyzött ajtón átszűrődő halk 
zene pedig különös hangulatot 
kölcsönöznek a helynek. 
A karakterek valószínűleg nem érik be 
kevesebbel a város legjobb fogadójánál, 
ahol bizony a kényelmes szobán, a finom 
étkeken kívül némi szórakozást, és 
amennyiben igénylik hölgytársaságot is 
kaphatnak. Innen pedig a kalandmester 
feladata egy kellemes fogadójelenet 
lemesélése. 

Templomok tere (4) 
Abban a valószínűtlen esetben, ha a 
karakterek a dzsad panteon valamely 
tagjának templomát keresik, ezen a téren 
találhatják meg. Dzsah és Galradzsa 
temploma egymás mellett áll, egy 
Doldzsahnak szentelt kerek szentély pedig 
a térnek a főtértől távolabbi részén áll. 

Aréna (5) 
Egy egyszerű földes aréna, két félre osztva. 
A küzdőteret vékony deszkakerítés fogja 
körbe, az egyetlen kicsiny lelátó pedig 
többnyire a gazdagabb polgárok kényelmét 
szolgálja. Az olcsó, ám nem megfelelő 
képzést kapott rabszolgáknak, 
gladiátoroknak köszönhető, hogy a 
megfelelő szórakoztatás kedvéért bizony 
több küzdelemre is sor kerül egyszerre. 
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Az al Hazemeid áruda (6) 
Az al Hazemeid kereskedőház árudája 
nem sokban különbözik a mellette álló 
épülettől, a vastag gerendákból ácsolt ala-
csony épület, az egyszerű faajtó, a bejárat 
felett látható díszítések mind, mind szinte 
egyformák. Az egyszerű faajtón belépve a 
viszonylag egyszerű bútorok mögött egy 
termetes dzsad járkál, a gazdagságát, és 
„becsületességét” jelezni hivatott több ki-
lónyi ékszer viselését megszokta már. 

Szinte minden kapható itt, amit a 
kereskedőház meg tud szerezni, ám az alku 
a szokásos ár háromszorosáról indul, és a 
szokásos ár másfélszeresénél olcsóbban 
semmit nem adnak el. A minőség pedig 
nem mindig jobb, mint a piacon, vagy a 
különböző „iparosoknál” vásárolva. 

Piac (7) 
A hagyományos dszad vásártér jellegzetes 
zajai már messziről útmutatóul szolgálnak 
bárki számára aki e földes, poros piac 
szétszórt bódéi, sátrai között kíván 
alkudozni valamely portékára. A környező 
házakon, a városon körbetekintve 
hihetetlennek tűnik, hogy a forgatag, ami 
piactéren fogadja az utazót, s bizony 
mindenki hangosan vitatkozva alkuszik 
valamire. 

Raktárak (8) 
Ismét egy olyan helyszín, ami ugyan 
különleges, mégsem valószínű, hogy 
meglátogatnak a játékosok. Az al 
Hazemeid kereskedőház raktárai. Az őrök 
a palota őreihez hasonló képzésben 
részesültek, és felszerelésük sem különb. 
Valószínűleg a közeli kaszárnyában 
tanulhatták ki a kardforgatás művészetét, 
így a karakterek számára nem számítanak 
különleges ellenfélnek. 

Rabszolgapiac (9) 
Az al Hazemeid család címerével megje-
lölt három ablaktalan barakkszerű épület 
körül álló állandó őrség, az kovácsolt 
acélból készült rácsokkal megerősített aj-
tók, messziről árulkodnak arról, hogy a 
kereskedőház javarészt itt szerzi a vagyo-
nát.  
Az ajtón betérő vendéget az izzadtság, a 
rémület, és a kilátástalanság szaga 
fogadja, hogy aztán ahogy a leendő 
vásárló szeme megszokja az állandó 
félhomályt, az összezsúfolt, elhanyagolt 
rabszolgák nyújtotta látvánnyal 
egészüljön ki. Számos itt előforduló 
szolgán más házak jelei láthatók, megint 
másokról pedig nem nehéz megállapítani, 
hogy szabadnak születtek. Az el Sobirai 
emírség azonban mindig is a lelketlen 
rabszolgavadászok, rabszolga-kereskedők 
igazi hazájának számított a sivatagban. 
A karakterek viszonylag olcsón 
vásárolhatnak rabszolgát itt, a túlkínálat 
mellett az is jellemző, hogy az árusok meg 
sem vizsgálják igazán kit is árulnak. Így 
aztán kis szerencsével remek üzletet köthet 
egy karakter. Ha pedig hálás társra, barátra 
vágyik, akkor egy innen kimentett, 
felszabadított szolgánál kevés hálásabb 
ember létezik.  
A rabszolgák között az első látogatásnál 
10% eséllyel van valamilyen 
karakterkaszthoz tartozó. Ha egy akad, 
akkor meg lehet ismételni a dobást, ha ez is 
sikeres, akkor két ilyen rabszolga is akad, 
ekkor esély van egy harmadik jelenlétére, 
és így tovább. Naponta 3% esély van, hogy 
egy ilyen szolga érkezik, és 5% annak az 
esélye (ha van ilyen) hogy elkél. Ezek a 
dobások az előzőhöz hasonlóan 
megismételhetők. Az ilyen szolgák árának 
megállapításánál vedd figyelembe a 
realitást. Az árak nyomottak, és ritkán 
ismerik az árú képességeit.   
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Élet a városban 
Valószínű, hogy a karakterek eltöltenek 
egy pár napot ebben a kisvárosban, itt 
szerelkeznek fel számos felszereléssel. 
Ennek köszönhetően fontosak az árak. A 
Szegénynegyedben az alku a 
megszokottnál alig (10-15%-kal) 
magasabb árról indul, és bizony egy 
ügyesen taktikázó karakter olcsón 
vásárolhat be itt.  

A piac árai valamivel drágábbak, itt a 
szabálykönyvben szereplő árak 
másfélszeresét is elkérik egy-egy áruért, és 
a legjobb alkusz sem vásárolhat jelentősen 
olcsóbban a „szokásosnál.” A 
kereskedőházak árudái pedig az átlagosnál 
drágábbak. 

A város a rabszolgák szempontjából telített 
piacnak számít, a helyben előállított 
termékek szempontjából legjobb esetben is 
átlagos piac. Az emberek munkájára a 
telített piac szabályai, míg a 
nyersanyagokra a rossz piac szabályai 
érvényesek, ha a keresett portéka általában 
hozzáférhető, de nem ritka, hogy a keresett 
portéka hozzá-férhetetlennek tekinthető. 

A városban az általános szegénység 
ellenére, nincs az a pénz, amivel a 
karakterek kísérőt, segítőket találhatnának 
a feladatuk ellátásához. Rengeteg 
rémtörténet kering a városban arról, hogy 
mi is lehet a karavánok eltűnésének az oka, 
és bizony a rejtélyes sivatagi vihar 
közelsége is riasztóan hat rájuk. 

A karakterek a számtalan tanácson, híren, 
rémhíren, pletykán kívül bizony egyetlen 
komoly segítséggel lehetnek gazdagabbak, 
egy térképpel, ami a megtisztítandó 
útvonal környékét mutatja be. Ennek az ára 
mindössze 1 aranypénz, amit 7 ezüstig 
lehet lealkudni. 

Helyi előítéletek 
A városiak feltűnően szép idegen, de nem 
gorviki nőket hajlamosak Huri-nak nézni, 
és sokan ennek megfelelően próbálnak 
megalkudni rájuk, remek lehetőséget 
teremtve ezzel a boszorkányoknak, és más 
hasonló gondolkodásúaknak. 

A varázstudókat bizony a nekromantákkal 
azonosítják a legtöbben, ennek legfőbb 
oka, hogy errefelé ennek a mágikus 
iskolának hagyományai vannak. Az 
események tükrében, érthető módon, nem 
látják szívesen az ilyen karaktereket. 

Az elfeket bizony hajlamosak 
összetéveszteni errefelé a homoki elfekkel, 
ám a fogadtatás ennek ellenére nem 
nevezhető igazán ellenségesnek. A város 
egyik alapítója, egy Doldzsah pap, 
valamely rejtélyes módon barátságot kötött 
a homoki elfek egy csoportjával. 

Helyi hírek, rémhírek 
• A karavánok eltűnésének oka egy 

újabb amund invázió. (hamis) 

• A karavánokat homoki elfek 
támadták meg, a kereskedőház és a 
város alapítói közötti vita miatt. 
(hamis) 

• A karavánok eltűnéséért egy 
varázsló felel, aki egy térkapuért 
akar bezsebelni hatalmas pénzeket. 
(hamis) 

• A környéken maradt idegenek 
fosztogatják a karavánokat. (hamis) 

• A régi csatamező élőholtakkal van 
tele, azok pusztítják el a 
karavánokat. (hamis) 

• A közeli romvárosban egy 
nekromanta is lakott, ő és 
teremtményei könnyen okozhatják 
ezt. (igaz) 
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• A vihar és az élőholtak Dzsah 
büntetése egy megszegett szent 
szerződés miatt. (hamis) 

• A vihar egy boszorkánymester 
keltette, hogy elpusztítsa a 
szomszédos város könyvtárát. 
(hamis) 

• Az események mögött a gorvikiak 
álnak, fejvadászokkal és 
boszorkánymesterekkel dolgoznak. 
(hamis) 

Hogyan tovább? 
A karakterek túljutottak a kalandban 
szereplő első néhány akadályon, és itt az 
ideje, hogy az érdemi feladattal 
foglalkozzanak. Ha elvállalták a feladatot, 
akkor nincs különösebb gond, ha újabb 
motivációra lenne szükség, akkor 
egyszerűen a vihar elvághatja a hazavezető 
utat, pár kedves támadást ők is kaphatnak. 

Ha a város uralkodóival szemben 
összecsapásokra került a sor, akkor bizony 
nehéz választás elé kerül a kalandmester. A 
számbeli fölény, a helyismeret, és a jobb 
helyzet elegendő kell, hogy legyen a 
karakterek leküzdéséhez, ha élve elfogják 
őket, akkor bizony egy kedves bélyeggel 
gazdagabban folytathatják a feladat 
ellátását. 

 

BBiizzoonnyyáárraa  aa  vváárrooss  hhaanngguullaattáánnaakk  vviisssszzaa--
aaddáássaa,,  aa  kköörrnnyyeezzeett  „„rreeáálliiss””  lleemmeessééllééssee  bbii--
zzoonnyyáárraa  nneemm  ookkoozz  ggoonnddoott  eeggyy  ttaappaasszzttaall--
ttaabbbb  mmeessééllőőnneekk,,  áámm  nnééhháánnyy  jjóó  ttaannááccccssaall  
aazzéérrtt  eellllááttookk  mmiinnddeennkkiitt..  AAzz  eellssőő,,  ééss  lleegg--
ffoonnttoossaabbbb  ttaannááccss,,  hhooggyy  aazz  eelllleennffeelleekk  
sszziinnttjjee  nneemm  nnőő  aauuttoommaattiikkuussaann  aa  kkaarraakkttee--
rreekk  sszziinnttjjéévveell  eeggyyüütttt,,  ííggyy  kkeerrüülljjüükk  aa  ttúúll--
zzoottttaann  nnaaggyyhhaattaallmmúú  őőrröökk,,  rraabbllóókk,,  ttoollvvaajjookk  
aallkkaallmmaazzáássáátt..  

AA  mmáássiikk  ttaannááccss,,  aammiitt  ííggyy  aa  kkaallaannddoonn  kkíívvüüll  
aaddhhaattookk,,  eellssőőssoorrbbaann  aazzookknnaakk  sszzóóll,,  aakkiikk  aa  
kkaallaannddoott  rréésszzlleetteesseebbbbeenn  sszzeerreettnnéékk  lleemmee--
ssééllnnii,,  lleejjááttsszzaannii,,  aazz  őő  eesseettüükkbbeenn  éérrddeemmeess  
lleehheett  aa  vváárroosstt  aallaappoossaabbbbaann  kkiiddoollggoozznnii,,  éérr--
ddeemmeess  lleehheett  ppáárr  aapprróóbbbb  mmiinnii--kkaallaannddoott  mmeell--
lléékkvváággáánnyykkéénntt  bbeeiilllleesszztteennii  aa  ttöörrttéénneett  ffoo--
llyyáássáábbaa..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  ttaalláállhhaattsszz  mmaajjdd  
iillyyeenneekkrree  iiss  ppééllddáátt  aazz  oollddaallaammoonn..  

HHaa  mmiinnddeezz  nneemm  lleennnnee  eelleeggeennddőő,,  aakkkkoorr  nnéé--
hháánnyy  nneemm  jjááttéékkooss  kkaarraakktteerrtt  sseeggííttőőkkrree  bbíízz--
vvaa,,  eesseettlleegg  ppáárr  KKMM  sseeggééddddeell  öösssszzeeddoollggoozz--
vvaa  iiggaazzii  ééllőő  kköörrnnyyeezzeetteett  tteerreemmtthheettsszz..  PPáárr  
aapprróóssáággoott,,  kkaaccaattoott  éérrddeemmeess  bbeesszzeerreezznneedd,,  
aammiitt  aa  jjááttéékkoossookk  aa  bbaazzáárrbbaann  mmeeggvváássáárrooll--
hhaattnnaakk,,  ííggyy  nneemm  ccssaakk  eeggyy  ttéérrkkééppeett  aaddsszz  eell  
nneekkiikk..  EEggyy  pplluusszz  kkéésszzlleett  jjóósskkáárrttyyaa,,  ppáárr  
((hhaammiiss  vvaaggyy  vvaallóóss))  tteekkeerrccss,,  ggyyóóggyyiittaallookk,,  
aaggyyaaggbbóóll,,  vvaaggyy  „„eezzüüssttbbőőll””  kkéésszzíítteetttt  ttaalliizz--
mmáánnookk,,  mmiinndd--mmiinndd  éérrddeekkeesseebbbbéé  tteehheettiikk  aa  
kkaallaannddoott..  
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Ismét csak sivatag 
A karakterek ismét egy sivatagi útra 
készülnek, ezúttal azonban vezető nélkül kell 
boldogulniuk az idegen, és meglehetősen 
barátságtalan terepen. A készülődő, de a 
kitöréssel valami rejtélyes ok miatt várakozó 
sivatagi vihar, a nehéz tájékozódás bizony 
nem az egyetlen akadály. A sivatagban 
bármely sivatagi teremtményt beiktathatsz, 
de akad néhány előre megtervezett esemény 
is, amihez célszerű igazodnod. 

A helyes útvonal nem érinti sem a zsoldosok 
kezén lévő sátorvárost, sem az oázist, ami a 
Homoki Elfek területe, a területen élő kisebb 
homoki elfekből álló csoport ugyan egy régi 
szövetség miatt megtűri az embert, de a 
karavánokat nem látják szívesen. Így a 
karavánok útvonala ezt a helyet is elkerüli. 

Az útvonaltól nem messze található egy kis 
csatamező, ami bizony némi meglepetést 
tartogat a csapat számára, egy élőholtakból 
álló karaván üt rajta itt a kalandozókon. A 
harc nem tartozik a komolyabb csaták 
közé, a karakterek könnyen 
győzedelmeskednek. Ez a valószínűleg 
rövid harc azonban fordulópont a 
kalandban. 

Innentől kezdve a karakterek egyre 
ritkábban találkoznak élő állatokkal, igaz, 
egyelőre élőholtakkal is csak elvétve, a 
sötét fellegek eltakarják a nap fényét, a 
jeges szél pedig egyre csak söpri maga 
előtt a homokot. Ahogy haladnak, az idő 
egyre barátságtalanabbá válik, egyre 
ellenségesebb maga a vidék. (Az oázis 
lenne az egyetlen kivétel. 

Napról napra hűl az idő, a tájékozódás 
pedig szinte lehetetlen. A karakterek, ha 
eredetileg az oázis felé vették is az irányt, 
most akkor is, a romváros felé tartanak. A 
sors vezeti őket a helyes irányba. A hideg, 
az eddig meglátogatott helyeken szerzett 
betegségek, az út során szerzett apróbb 
sérülések mind egyszerre éreztetik 
hatásukat. 

A cél, hogy a karakterek tartalékait ameny-
nyire lehet őröljük fel. Ha gyógyitalokból 
kell gazdálkodni, akkor nem baj, ha ezek-

nek jelentős része már az első nagyobb 
csata előtt elfogy. Ahogy a kihívások egyre 
nagyobbak, az ellenfelek egyre erősebbek 
lesznek, úgy lehetnek a karakterek egyre 
biztosabbak abban, közel a végső össze-
csapás.  

Természetesen az itt leírtakon kívül 
bármikor bevethetsz véletlen 
találkozásként újabb ellenfeleket, ám nem 
célszerű a karaktereket ilyenkor megölni, 
erre később is számtalan jó alkalom 
kínálkozik, akkor is, amikor már 
megismerhették a kaland igazi hangulatát, 
történetét.  Természetesen, ha a csapat 
igazán komolyat hibázik, akkor nem kell 
kímélned őket. (Pl. Ha nincs éjjelre meleg 
ruha, tűzifa, akkor megfagyhatnak) 

Utolsó éjjel 
A néma sivatagi éjszakában a tábortűz 
ropogásán, a szélben táncoló homok-
szemeken megcsillanó fények játékán kívül 
kevés figyelnivalója van az éjszakai 
őrszemnek. Az erősödő szélbe hirtelen új 
hang vegyült, a egy távoli menydörgés 
robaját követő halk morajlás. A következő 
villám fénye elvakítja a sötéthez szokott 
szemeteket. Újabb menydörgés, majd 
lassan, hatalmas szemekben megered az 
eső. 
A szemetek előtt munkál az ősi átok, az 
esőcseppek a sivatag homokja felett alig 
félarasznyira semmivé enyésznek. És bár 
erőltetitek a szemeteket, a sűrű 
esőfüggönyön át a villámok fényétől 
elvakítva hiába keresnétek valami szilárd 
fogódzkodót, előérzetetek óvatosságra int 
benneteket. 
A következő villám egészen közel csap be, 
egyik sátratokat tépi szét. A hirtelen éles 
fény után elvakulva csak az esővel 
elkeveredő füst szaga alapján tájékozódva 
próbáljátok elkerülni az egyre közeledő 
veszélyt, melyet a zsigereitekben éreztek. 
Ahogy visszatér a látásotok először a sátor 
és a benne tárolt elszerelés, égett 
maradványait pillantjátok meg, majd egy 
kicsit elfordulva észreveszitek a sűrű 
esőfüggönyön át a táborotok felé igyekvő 
árnyak hadát. 
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Ez az a harc, amiről el kell hitetni, hogy a 
kaland csúcspontja, a rengeteg alacsonyabb 
rendű élőholt mellett érdemes legalább egy 
Vámpírt bevetni. A másik fontos 
szereplője az összecsapásnak a támadók 
alvezéreként megjelenő Xing. 
Természetesen a démon a csapat legjobb 
harcosával vív külön párviadalt, a többi 
karaktert az élőholtakra hagyja, akik le is 
kötik őket.  
A halálhozó megjelenése egy fontos jelet 
azonban hordoz, magától e démon nem 
választaná ezen élőholtak társaságát, 
valószínűleg megidézték, az idéző pedig 
nincs ott a csatamezőn. A Xing minden 
bizonnyal alaposan megizzasztja majd a 
csapatot. Főleg azért, mert a jelenlétében 
bizony a csapat varázshasználói komoly 
problémáknak néznek elébe. 

 

BBiizzoonnyyáárraa  ssookk  oollyyaann  ööttlleetteett,,  mmeeggoollddáásstt  ttaa--
lláállsszz  aa  kkaallaanndd  oollddaallaaiinn,,  aammiikk  sszzáámmooddrraa  
mméégg  iiddeeggeenneekk..  EEzzeekk  eeggyy  rréésszzééhheezz  rréésszzlleetteess  
mmaaggyyaarráázzaattoott  ttaalláállhhaattsszz  aazz  oollddaallaammoonn..  
TTeerrmméésszzeetteesseenn  sszzáámmooss  mmááss  íírráássssaall,,  ééss  ttoo--
vváábbbbii  kkaallaannddookkkkaall  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattsszz..  HHaa  
vvéélleemméénnyyeeddeett  mmeegg  kkíívváánnoodd  oosszzttaannii  vveelleemm,,  
aa  ffóórruummoonn,,  aazz  ##EEllvveennKKiinnggddoomm  ccssaattiinn,,  
vvaaggyy  ee--mmaaiillbbeenn  mmeeggoosszztthhaattoodd  vveelleemm..  

HHaa  vvaann  vvaallaammii  ööttlleetteedd,,  aammii  sseeggíítthheett  sszzeebb--
bbéé,,  jjoobbbbáá  tteennnnii  aazz  oollddaalltt,,  vvaaggyy  eezztt  aa  kkaa--
llaannddmmoodduulltt,,  aakkkkoorr  aazztt  iiss  sszzíívveesseenn  llááttoomm..  
AAzz  oollddaalloonn  eeggyy  eelleekkttrroonniikkuuss  úújjssáágg  iiss  iinndduull  
mmaajjdd,,  aammiibbee  bbáárrkkii  kküüllddhheett  bbee  cciikkkkeekkeett,,  hhaa  
aazzookk  mmeeggüüttiikk  aazz  eellvváárrtt  sszziinntteett,,  aakkkkoorr  bbee--
kkeerrüüllnneekk  aa  kköövveettkkeezzőő  sszzáámmbbaa..  

HHaa  aa  kkaallaannddoott  sszzeerreettnnéédd  kkiirraakknnii  aa  ssaajjáátt  
oollddaallaaddrraa,,  aakkkkoorr  kkéérrlleekk,,  hheellyyeezzzz  eell  eeggyy  aazz  
oollddaallaammrraa  mmuuttaattóó  lliinnkkeett  iiss,,  jjeellöölldd  mmeegg,,  
hhooggyy  éénn  vvaaggyyookk  aazz  aallkkoottóó,,  ééss  kküüllddjj  eeggyy  llee--
vveelleett..  EEzz  uuttóóbbbbii  aa  ttee  éérrddeekkiieeddeett  iiss  sszzoollggááll--
jjaa,,  hhiisszzeenn  ííggyy  ttuuddllaakk  éérrtteessíítteennii  aa  kkaallaanndd  
eesseettlleeggeess  ffrriissssííttéésseeiirrőőll..    

MMiinnddeezzeekk  mmeelllleetttt  sszzeerreettnnéémm  mmeeggrraaggaaddnnii  
aazz  aallkkaallmmaatt,,  hhooggyy  éénn  iiss  kköösszzöönneetteett  mmoonndd--
jjaakk  aazzookknnaakk,,  aakkiikk  vvaallaammiillyyeenn  mmóóddoonn  hhoozz--
zzáásseeggíítteetttteekk,,  hhooggyy  eezz  aa  kkaallaanndd  llééttrreejjööjjjjöönn,,  
ééss  ííggyy  eelléérrhheettőő  lleeggyyeenn..  KKüüllöönn  kköösszzöönneett  iillllee--
ttii  aa  kköövveettkkeezzőőkkeett::  

SSzzűűccss  PPéétteerr  ((cchhrriissttaall..eellttee..hhuu))  
BBeePPee  ((rrppgg..rruulleezz..oorrgg))  
SSiillvveerrllaanndd  
MMaassssáárr  MMááttyyááss  
IIRRCCNNeett  ##sszzeerreeppjjaatteekk,,  ##EEllvveennKKiinnggddoomm  
mmiikkuullaass  ((ssoottee..iirrcc..hhuu))  
mmiiccmmaacc  ((eellttee..iirrcc..hhuu))  
DDAALLnneett  ##sszzeerreeppjjaatteekk,,  ##hhuunnggaarryy  
MMaaggyyaarr  FFaannttaassyy  CCeennrrttuumm  
PPeerrggaammeenn  
EEllyyssiiuumm  



16.  A kísértetváros 

Elven Kingdom  by TheElf 

A kísértetváros 
A kaland érdemi csúcspontját ez a rész 
jelenti, ám nem árulok el nagy titkot akkor, 
ha azt mondom, hogy nem ez a rész az 
utolsó meglepetés. Ahogy a karakterek 
közelednek a város felé, legalább két 
élőholtakból álló őrjárattal találkoznak, 
egyik az 10 zombiból, és egy Syvan 
parancsnokból áll, ennek a feladata 
tulajdonképpen, hogy jelezze a veszélyt a 
valós őrségnek. 
A második őrség egy kicsit keményebb, 
hiszen 30 zombiból, 3 syvanból és egy 
vámpír parancsnokból áll. Ez pedig több 
mint elég ahhoz, hogy a karaktereknek 
komoly problémái legyenek. Lehetőleg a 
karakterek között halott ne legyen, de ájult, 
súlyos sebesült lehet több is a csata után. 
Ideális esetben a csapat többsége komoly 
sérüléseket szenved. 
A karakterek ezúttal igen nehéz választás 
előtt állnak, vagy kockáztatnak egy újabb 
rajtaütést a teljes gyógyulás reményében, 
vagy gyógyitalokat, és egyéb hasonlókat 
nem kímélve gyorsítják meg a gyógyulás 
folyamatát, esetleg sérülten folytatják 
útjukat. Az utóbbi megoldás a majdnem 
biztos öngyilkosság, a hosszú pihenő 
természetesen újabb támadást von maga 
után, megkétszerezett őrséggel, és egy 
direkt a számukra megidézet Xinggel. 
Egy érdekes megoldás, ha megfelelő 
mágikus védőkörökkel körbebástyázzák 
magukat, így van idejük a védekezésre, és 
egy-egy alaposan felkészült karakter, 
esetleg a csapat egy kis része rövid 
rajtaütésekkel támadhatja az ellenfeleket, 
majd visszatér a biztonságba, ahol a 
védőkörön belülről az íjászok, és a 
varázstudók elintézik a támadókat. Nos ez 
a megoldás, bár némi kockázatot hordoz 
ugyan magában, mégis a leghatékonyabb, 
ha nem alkalmazzák túl sokáig. Ha az 
ellenfél kiismeri, akkor bizony a kiküldött 
csapat hamar csapdába szaladhat. 

Szabadon bevethető ellenfelek 
Az alábbi ellenfelek jelentik az ellenfél 
élőholt „hadseregének” derékhadát, ők 

azok akik bárhol ott lehetnek, akiket bár-
mikor be lehet vetni. Mivel igen nagyszá-
mú élőholtról van szó, ezért nagyon nem 
etikus egyszerre rászabadítani őket a csa-
patra. Mellesleg a vezetőik bíznak benne, 
hogy a kisebb csapatok is sikert arathatnak, 
és ezért nem vetik be egyszerre az erőiket. 
Természetesen a sok alacsonyabb rendű 
élőholtból álló horda kiirtása nem kevés 
időbe telik. Azonban nem feledhetjük, 
hogy bizony ezek nem egyesével fogynak, 
hanem gyakran előfordul, hogy egyszerre 
30-40 élőholt pusztul, egyetlen 
varázslattól, és így sem szabad a 
seregeknek túl hamar elfogyniuk. 
Mellesleg egy egész városról van szó. De 
nem szükséges, és nem is tanácsos minden 
zombit külön lemesélni. 

• 1100 Zaurak, egyszerre maximum 
150-et vetnek be a város urai 

• 150 Izar, egyszerre is 
megjelenhetnek. 

• 130 Syvan, 4-5 darabnál több 
egyszerre nem cselekszik 

• 70 Csontvázíjász, egyszerre 10-nél 
több nem alkalmazható. 

• 43 Ragályhalál, egyszerre 1 
• 12 Vámpír, egyszerre 1 

Naponta frissülő erőforrások 
Ezeket az erőforrásokat akár minden nap 
lehetne alkalmazni, azonban három dolgot 
ne felejts el. Egyfelől, ezek a módszerek 
kockázatosak. Másodszor a varázslói 
jellem is akadály. Harmadszor a illik esélyt 
adni a csapatnak. 

• Elméletileg naponta 3 alkalommal 
képes a város ura 100 manapont 
értékben idézni, és 3 gyertyát 
készíteni, a kedvenc megoldása 
egyetlen Xing megidézése. Minden 
ilyen idézésnél 10% esély van arra, 
hogy a Xing idézője ellen fordul, 
ilyen esetben az összecsapásból 
25% eséllyel a démon kerül ki 
győztesen. (Nagyon ritkán 
alkalmazott lehetőség.) 
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• Naponta 100 manapont értékben a 
mágikus védelmeit a városnak javí-
tani, ha a karakterek valamit tönk-
retettek. Ekkor bizony Aszhael 
Ashaluf kiteszi magát egy támadá 
veszélyének. 

Állandó védelmek 
Mit ér a sok kemény ellenfél, ha egyetlen 
keményebb tömegpusztító mágia mindent 
elpusztíthat pillanatok alatt? Egy ilyen 
szintű csapatban bizony valószínű, hogy 
van komolyabb hatalmú varázstudó, aki 
egy ekkora városkát élőholtastól, 
mindenestől romba döntene. Nos 
természetesen nincs egyetlen biztos 
megoldás sem, hiszen mindig vannak jó, és 
még jobb ötletek, megoldások. De pár 
alapvető trükk ellen megvan a védelem. 
Elárasztás, óceán mélyére nyíló térkapuval 
nem alkalmazható, mert ez ellen az ismert 
és egyszerű trükk ellen védenek a várost 
védő térgát jelek. Ugyanez minden 
távolba-hatásra építőmegoldást is 
lehetetlenné tesz. A lávafolyam, és sok 
más ellen az véd, hogy a teljes város 15E 
erősségig minden tűz alapú mágia ellen le 
van védve. Az összetettebb trükkök ellen is 
akad védelem: 
Ha a karakterek fehér lángfestés és 
különleges olajlámpásokra (jó olaj, és a 
szokottnál nagyobb 1E-t elérő láng), illetve 
a boszorkány tűzgyújtás varázslatára épülő 
trükkel próbálkoznak, ez a városon belül 
nem jön létre, a kész tüzet (ha elég is a 
hatóidő) a városba bekísérni kockázatos, és 
az ellenfélnek van ideje destrukcióra is. Így 
ez sem jelent békés megoldást. 
A varázsjelek megtörésével, vagy más 
módon előidézett, hirtelen felszabadított 
mágikus energiával előidézett robbanásra 
épülő trükkök ellen a MAGUS nem ismer 
sok védelmet, de a manahálóra vonatkozó 
szabályokat érdemes komolyan venni, és 
odafigyelni arra, hogy a varázsjelek, és a 
mágikus tárgyak folyamatosan igénylik a 
működtetésüket biztosító mana pótlását. 
Így ennek a megoldásnak az ereje is 
korlátozott lehet. 

A város épületei 
A város épületei általában romosak, alig 
néhány kivétellel teljesen lakhatatlanok, 
életveszélyesek. Az egyszerű lakóépületek 
romjai üresen állnak javarészt, a boltok, 
kocsmák többsége úgyszintén, akad 
azonban néhány olyan épület, ami 
javarészt éppen viselte át a pusztulást, vagy 
éppen egy kis része biztonságosnak 
tekinthető. Mivel reménytelen lenne 
minden épületet leírni, ezért csak a 
fontosabbakról találsz itt leírást.  

A fogadó 
A hatalmas favázas épület, mely egykor 
bizonyára rengeteg vendégnek nyújtott 
kellemes pihenést a hosszas sivatagi út 
során bizony aligha lenne képes egykori 
feladatát ma ellátni. A tető már rég átadta 
magát az enyészetnek, és a mára javarészt 
fedetlen emeleti szobák már senkinek nem 
nyújtanak kényelmes és biztonságos 
pihenést. Akaratlanul is eszetekbe jut a 
gondolat: A kísértetváros egykor büszke 
fogadója mára már nem más, mint egy a 
kísértetek között. 
Valaha a városka egyik legfontosabb 
épülete lehetett ez a már pusztulófélben 
lévő 2 szintes fogadó. A földszint javarész 
biztonságosnak nevezhető, és bár a városka 
többszöri kifosztásának köszönhetően 
szinte teljesen üres, az alapos kutatás, kis 
szerencsével egy biztos rejtekhelyen 
elrejtett zacskóhoz vezet, amibe a 
legértékesebb dolgokat rejtették. 150 
aranypénz, egy vastag arany nyaklánc, két 
vastag és nehéz arany karkötő ezüst 
mintákkal, és drágakövekkel, egy kis 
zacskóban valószínűleg fizetségként itt 
hagyott apróbb drágakövek. Magyarul 
minden, ami egy sikeres fogadóban, 
néhány generáció alatt elrejthető érték 
összegyűlik. 
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Istálló 
A hatalmas épület, mely egykor számtalan 
tevének szolgált ideiglenes otthonául má-
ra már üresen áll. Bár a falak még tarta-
nak, és a tető sem adta át még magát vég-
leg az enyészetnek, az üres, és meglehető-
sen barátságtalan mégis halovány árnyé-
kának tűnik csak egykor önmagának. 

Eredetileg a városba érkezők állatainak, 
szolgált biztonságos szállásul, és itt lehetett 
a városban a legkönnyebben jó tevéket 
vásárolni, mára azonban teljesen üresen áll, 
és itt bizony elrejtett kincs sincs, így a 
karaktereknek nem sok szerencséjük van, 
ha épp ez az épület tűnik fel nekik a 
térképen. 

Temető 
A városi temető kivételesen semmivel sem 
veszélyesebb a város többi részénél, bár a 
sírók jelentős része üres. Itt sem sok 
értéket találhatnának a karakterek, így a 
hullarablás nem csak helytelen és kissé 
kockázatos, hanem értelmetlen is. A 
viszonylag ép sírboltokat azonban Őrzők 
vigyázzák, ám komoly vagyon ezekben 
sincs. 

Kocsmák 
A kocsmák italkészlete ugyan nehezen 
mozdítható, ám szinte minden győztes 
ostromló sereg első dolga ennek a 
kifosztása, így bizony nem sok ital maradt, 
az viszont nem tartozik a frissebb évjáratok 
közé, többnyire a háború előtti években 
készült. Azoknál az italoknál, aminek ez 
előnyére válik, ez komoly értéknövelő 
tényező lehet. 

Raktárak 
Ami érték, azt innen is elszállították, ami 
fegyver, azt a katonák elhordták, aminek 
árt az idő, annak bizony már nem sok 
hasznát venni. Annál több értéktelen lim-
lom halmozódott fel ezekben az épületek-
ben, a rengeteg kacat azonban remek fede-
zék, és így bizony az ide beszorítottak el-
leni harc, a lassú ostrom érdekes feladat. 

Ládák, hordók, színek 
Nos ezek sem sok értéket tartalmaznak, az 
okok ugyanazok, mint a raktáraknál. 
Ellenben annál jobb búvóhelyet jelentenek 
egy-egy meglepetésszerű támadáshoz. A 
remek lehetőséget természetesen nem csak 
a játékos karakterek, de az ellenfelek is 
előszeretettel használják ki. 

Őrkaszárnya 
Az őrkaszárnya falai bizony ellenálltak 
mind a múló időnek, mind pedig a háború 
viszontagságainak, az embernek az az 
érzése támad, hogy itt bizony semmi sem 
változik, csak talán a kapuban álló őrök 
személye. Ám abban szinte bizonyosak 
vagytok, hogy egy ideje minden váltás 
síron túli teremtményekből áll. 
Ebben az épületben lehet találkozni a 
legtöbb élőholttal, hiszen az épület 
funkciója javarészt megmaradt, a börtön 
most sem üres, ez az egyetlen hely a 
városban, ahol élő emberre akadhatnak a 
kalandozók. 7 fiatal nő raboskodik itt. 
Ezek egy része későbbi feláldozásra vár, 
akad, akitől előbb néhány apróságot meg 
akar tudni a város élőholt ura, és van egy, 
akire társként áhítozna. 
A kínvallatásokat végző „mester” maga is 
bár élőholt, mégis szívesen szövetséget köt 
a karakterekkel. Az átok melynek az 
öröklétet köszönheti, gondoskodott róla, 
hogy eredeti személyisége érintetlen 
maradjon, és kényszerűségből tett 
„gaztettei” miatt furdalja a lelkiismeret. Ha 
a karakterek mellett reményt lát arra, hogy 
állapotán bármit is változtasson, akkor 
bizony hamar a pártjukra áll, és ezzel a 
csapat egy igen erős szövetségest nyer. 
Természetesen nem biztos, hogy a 
karakterek hisznek neki, amennyiben arra 
gyanakszol, hogy a játékosok olvasták a 
kalandot, ez lehet az a pont, ahol 
változtatni érdemes. Mindenesetre a lény 
statisztikáit a kaland utáni mini-Bestiárium 
tartalmazza. 
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Tornyok 
A város sarkában álló torony csiszolt ba-
zaltkockákból épített falai még ma is intő 
ujjként törnek az ég felé, ám az alaposabb 
megfigyelő a hajdan büszke építményt in-
kább egy csonka csontvázhoz hasonlítaná. 
A csiszolt bazaltkockákból masszív kőfal 
gyűrűjén belül ép falakt hiába keresne 
akár a legéberebb szemű szemlélődő, 
kénytelen volna beérni a mindent ellepő 
törmelékkupacok látványával. 

A számtalan ostrom alatt az egykor 
büszke építmény belső szerkezete éppen 
úgy összeomlott, mintha törékeny 
porcelánból építették volna. A számtalan 
kinccsel tudással telt termek, melyeket 
ezek, a mára csupasz csontvázként álló 
falak egykor körülöletek, mára 
tartalmukkal együtt elmerültek a múlt 
feneketlen tavában. Egyetlen utódukként, 
örökségükként a tornyok alján valóságos 
hegyet alkotó romhalmazt hagyták az 
utókorra. 
A városban két meglehetősen romos 
állapotban lévő torony áll. Ezek mindegyik 
lakhatatlan, és a karakterek számára 
belülről bejárhatatlan. Ennek köszönhetően 
nem is igazán érdemes foglalkozni 
ezekkel. Az azonban tény, hogy eredetileg 
az északi toronyban lakot a város mostani 
ura. A háború alatt lakhatatlanná vált 
tornya helyett a sokkal könnyebben 
újjáépíthető, kényelmesebb és tágasabb 
palotát választotta azóta. 

Templom 
A város fénykorában nem lehetett volna 
teljes templom nélkül. Egykoron az erre 
látogató az arannyal, drágakővel ékes 
falak láttán nehezen dönthette el, hogy a 
város lakói vajon isteneiknek, vagy saját 
gazdaságuknak emeltek templomot. Mára 
az aranyozott díszek fénye megkopott, a 
drágaköveket a győztes csatákat ünneplő 
katonák rág széthordták, a csupasz komor 
falak pedig a hit, a nyugalom helyett a 
pusztulás ígéretét hordozzák. 

A karakterek igencsak pórul járhatnak, ha a 
templom felderítése mellett döntenek, a 
romos falak között ugyanis egy múmia 
tanyázik. Hatalma, ugyan a szokásosnál 
kisebb, hiszen „csak” 9. tapasztalati szintű 
papnak felel meg, a karakterek azonban 
feltehetőleg nem örülnek a vele való 
találkozásnak. Mindezek ellenére 
valószínű, hogy a karakterek a templomot 
is felderítik, remélhetőleg azonban csak a 
palota után. 

Doldzsah szentély 
A Változatosság gyönyörködtet, tartja a 
mondás, ám számotokra mégis valóságos 
örömhírrel ér fel, hogy ez a Doldzsah 
szentély éppen olyan, mint amit az utatok 
során számtalan városban láttatok. Első 
pillanatban nehezen is hiszitek el, hogy itt 
nem egy újabb veszedelmes lény rejtőzik 
prédára lesve. Nem telik sok időbe, mire 
újabb kellemes meglepetés ér. A szentély 
egyik szobra ugyanis hozzátok szól: 
– Nagy tettre készülődtök, ha nem is 
tudjátok mi az amit felvállaltatok, ha 
megmondjátok a helyes irányt, melyet az 
istenek megmutattak nektek, ellátlak 
benneteket tanácsaimmal. 
A karakterek feladata itt viszonylag 
egyszerű, a kártyajóslásnál kapott színek 
közül kell az elsőnek a jelentését 
eltalálniuk. Fontos, hogy itt némi 
segítséget is kaphatnak, és a szobor 
pontatlan megfogalmazást is elfogad. A 
tanácsa a pedig következő: 
– Négy ellenféllel kell szembenéznetek, 
mindegyikük csupán egyetlen módon 
sebezhető, csak az járhat sikerrel, ki a 
jövőbe pillantva látta a győzelemhez 
vezető utat. Nem szabad feledni a jeleket, 
s nem szabad tanításaikat csukott fülekkel 
hallgatni. A második lépést itt a 
szentélyben kell megtennetek. 
A karaktereknek ezúttal a második ütés ta-
nácsait követve kell megtalálniuk a szen-
télyben elrejtett maszkokat. Ezek egy le-
zárt ládában vannak, aminek a kinyitására 
bizony több lehetőség is adódik. A szom-
szédos áldozati kútba dobott aranyak, a lá-
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da mágikus eszközökkel való kinyitása, 
esetleg pszi telekinézis alkalmazása, vagy 
éppen valamely hagyományosabb mód-
szer. 
Ha a karakterek rossz módszert 
alkalmaznak, akkor bizony kellemetlen 
meglepetés érheti őket, ugyanis a láda 
ahelyett, hogy kinyílna, az egyetlen 
rászerelt csapdának köszönhetően mérgező 
füstöt ereget magából. A füst 
kontaktméregként hat, 6. szintű idegméreg, 
sikertelen méregellenállás esetén görcsöt, 
és 6K6 FP elvesztését okozz, 
szerencsésebb esetben az áldozat 4K6 FP 
sérüléssel megússza.  

A maszkok 
Hogy ki készítette ezeket a maszkokat, az 
bizony már réges-rég a feledés ködébe 
vész, az azonban tény, hogy fölöttébb 
hasznosnak bizonyulhatnak a karakterek 
számára. Viselőjüket minden 14 alatti 
intelligenciájú szemlélődő a saját fajához 
tartozónak, magával barátságban lévőnek 
látja. A maszk az élőholtak mágikus 
érzékeit is megtéveszti. A karakterek 
mindegyikének jut egy ilyen maszk. 
A maszkok egyfolytában egyetlen napig 
használhatók, utána meg kell nekik mutatni 
az „ég minden csillagát,” magyarán a 
maszkok feltöltéséhez csillagos ég kell. Ez 
itt és most nem oldható meg, később 
azonban, ha a karakterek meg tudják őrizni 
a maszkokat, akkor ennek még jó hasznát 
vehetik. 

Hogyan tovább? 
Ha a karakterek megszerezték a 
maszkokat, akkor bejuthatnak a palotába 
is. Ez ugyan a kaland egyik legfőbb 
helyszíne, ám számos meglepetést 
tartalmaz a karakterek számára. És ez az a 
hely, ami a mesélőt is nehéz feladat elé 
állítja. A palota ugyanis nem ábrázolható 
egyszerű térképeken, a bonyolult 
tervrajzok pedig kezelhetetlenek lennének. 
Ha a karakterek térképezni akarnak, akkor 
a térképezni kívánó karakternek mesterfo-
kú építészet és térképészet képzettségek-

kel, jó műszerekkel, és temérdek idővel 
kell rendelkezni, ugyanis rengeteg olyan 
megoldás van, ami közel lehetetlenné teszi 
a térképezést. Magyarán szólva, a palota 
feltérképezése közel lehetetlen, és javarészt 
értelmetlen. 

Események a palotában 
A palota egészét lehetetlen volna 
feltérképezni, ám adott néhány helyszín, 
amire a karaktereknek általában el kell 
jutniuk, ezek helyes sorrendjét a 
kártyajóslásnál tudhattuk meg. A harmadik, 
negyedik, ötödik, és hatodik ütés ad 
útmutatást a megfelelő helyszínek 
megtalálásához. Ezek megtalálása 
viszonylag egyszerű. Az utóbbi 4 ütés pedig 
az egyes ellenfelek legyőzéséhez ad 
útmutatót.  
Ha a karakterek a helyszíneket nem 
megfelelő sorrendben keresik fel, akkor 
felesleges harcokkal, és az ezzel járó 
általános riadó következményeivel kell 
szembenézniük, az pedig felettébb valószínű, 
hogy a karakterek ereje ez esetben elfogy. 
Természetesen a jó irány megtalálásában 
nem csak a kártya, hanem akár a Hatodik 
Érzék diszciplína, akár bármely hasonló 
mentális, vagy mágikus praktika segíthet. 

Főbb helyszínek 
A később szükséges fegyverek 
megszerzésére 16 lehetséges helyszín van a 
palotában, és bár ezek közül csak 4 
kerülhet valójában játékba, mind a 16-ról 
találsz egy rövid leírást itt. Fontos, hogy 
egy sorozatból mindenképp az először első 
kerül felhasználásra, a többi csak utána 
következik, csak azon keresztül érhető el. 
Ha a karakterek rossz sorrendben járnák be 
a jó helyszíneket, akkor egy kisebb 
erősítéssel is meg kell küzdeniük, ami 
nagyon kellemetlen lehet, nem is beszélve 
arról, hogy az erősítés módot ad arra is, 
hogy az ellenfelek egy kellemes riadóról is 
gondoskodjanak. 
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Harcosok – 1: „Lovagterem” 
A vasalt tölgyfaajtón átlépve egy különös 
terembe érkeztek, a falakat köröskörül 
csatajeleneteket ábrázoló képek, díszes 
fegyverek ékítik, a padló mozaikja, a 
drága szőnyegek, mind egy-egy híresebb 
haditettet ábrázolnak. A csodálkozásra 
azonban nincs sok idő, hiszen egyetlen 
pillanat alatt a terem egyetlen „élő” 
csatajelenetének részesei lesztek. 
Természetesen az élőholtak igyekeznek 
élni a helyszín adta lehetőségekkel, az itt 
található fegyvereket is a karakterek ellen 
fordítják, és lehetőség szerint mágiájukkal 
igyekeznek (legalább látszólag) 
megeleveníteni a képeket, a környezetet, 
ezzel is megnehezítve a karakterek dolgát. 

Harcosok – 2: Fegyverraktár 
Az alaposan megvasalt faajtón belépve az 
első amit megpillantotok, az a számos 
polcon és tárolón sorakozó fegyverek 
látványa, a második pedig, hogy nem 
egyedül szemlélitek e látványt, ami nem 
meglepő, hiszen a palota fegyverraktárát 
a város mostani, élőholt urai is 
használják.  
Természetesen a számos fegyver miatt 
szinte lehetetlen, hogy egy lefegyverzés, 
vagy fegyvertörés tartós 
következményekkel rendelkezzen, a 
fegyverek köré belökött ellenfeleket pedig 
további meglepetések érhetik a fegyverek 
által okozott sebek személyében. 

Harcosok – 3: Gyakorlóterem 
A fegyverraktárból továbbvezető ajtó 
mögött rejtőző hatalmas terem funkciója 
egy pillanatig sem kétséges, a palota 
mindenkori őrei itt gyakorolják a 
közelharc művészetét. Sajnos a számos 
különleges bábu most sem maradt 
társaság nélkül, az eddig „békésen 
gyakorló” élőholtak pedig amint beléptek, 
szinte azonnal nektek szentelik teljes 
figyelmüket. 
Nos a gyakorlóbábuk, amik éles (de nem 
mágikus) fegyverekkel vannak felszerelve, 

komoly veszélyforrást jelentenek a közön-
séges fegyverekkel is sebezhető küzdő fe-
lekre. Ez pedig remek lehetőséget jelent a 
harcban való taktikázásra. 

Harcosok – 4: Őrhely 
A keskeny folyosón sorra nyíló ajtók sorát 
egy különös beékelődés szakítja meg, 
ahogy közeledtek hozzá, világossá válik 
számotokra, hogy ez a palotán belüli 
őrhelyek egyike. Sajnos az örökké éber 
őrség is észrevesz benneteket. 
Az őrhelyeket eleve túlerővel szemben is 
védhetőre tervezték, így a magukat ide 
befészkelő élőholtak biztos fedezékek 
mögül lőhetnek, rendkívül kedvező 
körülmények között küzdhetnek. 

Vagyonosok – 1: Fogadóterem 
Nincs dzsad palota fogadóterem nélkül, 
tarja a mondás, és számos tekintetben 
igaza van, hiszen a vagyon 
megcsillogtatásának, az újabb sikeres 
üzletek megszerzésének egyik legjobb 
eszköze errefelé egy díszes fogadóterem.  
A hatalmas kétszárnyú ajtón belépve több 
meglepetés is ér benneteket, hiszen a 
kincsekkel telezsúfolt fogadótermet nem 
fosztották ki, sőt a temérdek aranyat 
örökké éber tekintetű őrség vigyázza, 
amivel bizony nektek is meg kell 
küzdenetek.  
A díszes szőnyegek, a vázák, és egyéb 
kincsek, ha a felsőtest mozgását, a nagyobb 
fegyverek használatát, és egy csomó 
akrobatikus mozdulatot engednek ugyan, ám 
számos más mozdulatot nehézzé, 
veszélyessé tesznek, vagy korlátoznak. Az 
esés veszélye szinte állandó. 
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Vagyonosok – 2: Ebédlő 
A hatalmas terem falait díszítő számtalan 
értékes kép, a drága szőnyegek, és a ha-
talmas faragott asztalt körülvevő székek 
hosszú sora árulkodik a terem funkciójá-
ról. Az egykor számtalan díszebédnek, va-
csorának helyszínéül szolgáló terem most 
is az étkezés fő helyszíne, a palota néhány 
élőholt lakója pedig épp vacsorázni készül 
egy húszas éveinek elején járó lány alapo-
san meggyötört testéből.   

Ismét egy különlegesebb harci helyszín, az 
asztalok szintje felett nagyobb szabad tér, de 
az asztalok és székek között szűk terep, 
könnyen megszerezhető magasságkülönbség, 
az asztalokon, székeken bizonytalan talaj 
(terítő, tányérok, evőeszközök, stb.), 
rögtönzött fegyverként használható 
evőeszközök, bútordarabok. A kocsmai 
bunyóban jártas karakterek számára jól 
ismert körülmények, ahol szinte mindenki 
más komoly hátrányban van. 

Vagyonosok – 3: Tárgyaló 
Az eddigi fényes termek után a kicsiny 
tárgyalóban összezsúfolt kincsek 
mennyisége nem lep meg benneteket, 
annál nagyobb meglepetés, hogy ezt a 
helyet is élőholtak őrzik, ami felettébb 
kellemetlen. A szűk helyen a küzdelem 
nehéznek, hosszúnak és fárasztónak 
ígérkezik. 
Rengeteg fedezék, kevés hely a mozgásra, 
rengeteg az ellenfelek megzavarására 
használható, remekül hajigálható kincs, a 
talaj itt sem nevezhető biztosnak a díszes 
szőnyegek, és a harc alatt szétszórt kincsek 
miatt. Az asztalok tele vannak mindenféle 
apróságokkal, borogathatók, így a 
„magasból” küzdeni sem egészséges.  

Vagyonosok – 4: Dolgozószoba 
A tárgyalóból nyíló hasonló méretű dol-
gozószoba, ha lehet, még nagyobb megle-
petésekkel szolgál, az eredeti berendezés, 
bár kétségkívül rendkívül gazdag volt, ám 
ugyanakkor ízléses is, a szoba mostani la-
kói azonban számos más kincset is itt he-
lyeztek el. Szinte természetesnek tartjátok, 
hogy innen sem távozhattok harc nélkül. 

Nos, ha az előző hely kényelmetlen volt, 
akkor azt kell mondanom, ez még 
rosszabb, hiszen ugyanazok a problémák 
érvényesek itt is, csak fokozott mértékben, 
és persze számos rögtönzött fegyverrel 
kiegészülve. 

Tudósok – 1: Könyvtár 
A hatalmas teremben sorakozó nehéz, 
erős tölgyfából készült, ám díszesen 
faragott polcokon úgy látszik az idő 
vasfoga nem fogott igazán, a háború 
pedig, mint a palota számos más szobáját, 
ezt is megkímélte. A hatalmas nehéz 
fóliánsokban rejlő tudás pedig a kastély 
mostani lakói számára is épp oly vonzó, 
mint annakidején. Nem is lepődtök meg 
igazán rajta, hogy itt is ellenfelekkel 
találkoztok. 
Nos, egy újabb különleges helyszín, itt a 
polcok között szűk a hely, a bútorok 
felborogatása, vagy egy a polcsor 
túloldaláról (könyvsorok között) indított 
támadás is külön veszélyt jelent. Nem egy 
leányálom itt küzdeni a fáradhatatlan 
élőholtak ellen. 

Tudósok – 2,3: Olvasószoba 
A könyvtárból kivezető keskeny folyosóról 
számos apró kis olvasószoba nyílik 
kényelmét szolgálva a művelődni 
vágyóknak, a szobák többsége zárva van, 
ám 2 szoba most is használatban van. 
Talán épp itt lesz a következő fontos 
ellenfél? 
Egy a könnyebb helyszínek közül, egyszerű, 
könnyen megkerülhető fedezékek, a terep 
ugyan szűk, de a nagyobb fegyverek haszná-
latára, és némi mozgásra lehetőséget ad, és 
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nem kell félni állandóan a csúszkáló szőnye-
gektől, a tükörsima márványpadlótól, vagy 
hasonló veszélyforrásoktól. Egy kis lehető-
ség a megnyugvásra. 

Tudósok – 4: Belső könyvtár 
Az értékesebb köteteket őrző kisebb 
termecskében ezúttal nem az itt őrzött 
tudás iránt érdeklődő, olvasgató emberek, 
hanem egy szabályosan felállított őrség 
fogad benneteket. Szinte bizonyosak 
vagytok benne, hogy valami fontosat is 
őriznek itt. Erről azonban csak az 
elkerülhetetlennek tűnő harc után van 
alkalmatok meggyőződni. 
Ismét egy kellemetlen meglepetéseket 
tartogató kicsiny terem, mely a 
könyvtárhoz hasonló, ám annál is szűkebb 
terem, a létrák, a létrákon és „erkélyen” 
folyó harc, a képzettebb ellenfelek, nos 
igazán kellemetlenné teszik a helyzetet a 
karakterek számára. 

Teljesség – 1: Imafülke 
A kicsiny fülke, mely máskor az 
elmélyülést szolgálja, most bizony 
kellemetlen meglepetést tartogat a 
számotokra, néhány prédára leső élőholt 
személyében. A szokatlan választás okára 
nem nehéz rájönni, sokan itt kerestek 
menedéket. 
Nos a problémát a szűk hely, a 
márványpadlón könnyen megcsúszó 
imaszőnyegek jelentik, szinte bizonyos, 
hogy az itteni küzdelem belharc, és harc 
helyhez kötve egyszerre. Az élőholtak a 
belharcban alapfokon képzettnek 
tekinthetők. 

Teljesség – 2: Rózsakert 
Kevés igazi dzsad palota van a lelki 
nyugalmat szolgáló gondosan rózsakert 
nélkül, bár a rózsák megfakultak, ám a 
kert még javarészt érintetlennek látszik, és 
a város élőholt lakóinak ma épp úgy 
örömet szerez, mint egykoron az élőknek. 
Az élőholtakkal való összetűzés azonban 
ilyenkor, békeidőben is elkerülhetetlen. 

A rózsakert egy különös meglepetéssel 
szolgál a karakterek számára, ugyanis az 
ártatlannak tűnő rózsák is élőholtak, 
értékei a vámpírfához hasonlatosak. A fő 
különbséget a hatalmas rózsalugas méretei 
adják, no meg az, hogy ez esetben nem 
egyetlen lényről van szó. 
A támadás módja is sokkal egyszerűbb, 
minden találatnál a rózsa tövisei akadnak 
bele az áldozatba, és ezeken keresztül szív 
vért. Minden egyes tő rózsa egy egyéves 
vámpírfához hasonlatos, ám SFÉ-vel nem 
rendelkezik, 3 ÉP-je van, és nem szükséges 
magához vonszolnia áldozatát. 

Teljesség – 3: Meditációs kert 
A rózsakert szomszédságában fekvő 
kisebb kertecske mely egykor a csendes 
elmélyülést szolgálta, mára a palotát 
uraló élőholtak vadászterületéhez tartozik. 
A palota mostani laki pedig nem a 
vendégszeretetükről híresek. 
Itt fák, és élő, normális növények 
találhatók, továbbá elegendő hely egy kis 
lövöldözésre, ezt az ellenfél is kihasználja, 
de egy elf harcos igazán kényelmes 
helyzetben érezheti magát, és könnyen 
kivívhatja a csapat számára a fölényt. 
Természetesen sok más karakter is 
kovácsolhat előnyt a helyzetből. 

Teljesség – 4: Hárem 
A díszes és kényelmes szobák a palota 
urának feleségei, ágyasai számára 
nyújtottak nyugodt pihenőhelyet, kellemes 
környezetet egykoron, ma azonban 
számtalan élőholt található itt is, amint 
beléptek, egyikük, egy fiatal nő, talán 
vámpír lehet, megindul felétek. 
Nos ez a hely több szempontból is eltér a 
többitől, ugyanis a karakterek itt 
szövetségesre találhatnak, éppen egy fiatal 
vámpírnő személyében: Ha ugyanis a 
csapat nem lép fel támadólag, akkor a nő 
szívesen melléjük áll. 
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Főbb ellenfelek 
Ezen a területen a négy főbb őrség leírását 
találhatod meg, a többi ellenfél a városra 
általában leírt keretből gazdálkodható ki, 
fontos azonban, hogy a rossz felé tévedő 
karakterek ellen felvonuló erő kellően 
brutális legyen. A négy őrség 
természetesen a jóskártya által 
meghatározott helyen őrzi a rájuk bízott 
tárgyakat. Ezek mellett létezhet 
természetesen számos, általad kitalált 
ellenfél.   
Ha a karakterek Hatodik Érzék 
segítségével keresik a helyes irányt, akkor 
bizony igen érdekes helyzetben vannak, 
hiszen minden irányból folytonos veszélyt 
éreznek, a jó és a rossz döntés között 
azonban lényegi különbség van. A 
túlélésre mutatkozó egyetlen valódi esélyt 
pedig a diszciplína is jelezheti. Nomeg a 
helyszínelírásokba is beépítheted a 
megfelelő szimbólumokat. De erről a 
Kiegészítések részben olvashatsz még.  

Első őrség 
Az első fontosabb csatát a karakterek egy 
vámpír és kísérete ellen vívják meg, az 
ellenfelek nem nevezhetők különlegesnek, 
és a kíséret maximum 20 (általad 
választott) alacsonyabb rendű élőholtból 
áll. Az ellenfelek statisztikáihoz a 
Bestiárium-ot használhatod.  

Második őrség 
A második őrség vezetője is Vámpír, ám 
valamivel nagyobb hatalommal, és jobb 
fegyverekkel rendelkezik társánál, 
mindezek mellet 5. szintű, alapfokú pszi 
használó is. Életében fejvadász volt, ám a 
mesterfokú pszi elsajátítására már nem 
maradt ideje. Fegyverei 63 manapontos 
rúnakardnak megfelelő hatalmúak, de más 
elven (vérmágiával) működnek. 
Tám/Kör: 4 
KÉ: 48 
TÉ: 110 
VÉ: 175 
Sebzés: 1k6+9 

Az alacsonyabb rendű élőholtak, kísérők 
kiválasztásánál itt is 20 élőholtat választ-
hatsz a Bestiárium oldalairól. Fontos, hogy 
a karaktereknek legyen esélyük a győze-
lemre, de ne legyen túl könnyű dolguk ez 
esetben sem.  

Harmadik őrség 
A harmadik őrség ismét egy kicsit erősebb, 
ám ezúttal a vámpír mellett egy általad 
megválasztott démont kell legyőzniük a 
karaktereknek. Ez a harc már a kalandon 
belül is a keményebb harcok közé 
sorolható. 

Negyedik őrség 
Ennek az őrségnek a parancsnoka egy 
szokványos vámpír, segítőit pedig csak a 
mindenhol felhasználható keretből 
összeválogatott 20-30 élőholt jelenti, ám 
igen kitartóan küzdenek, és a küzdelem 
ideje alatt, körönként 1K3 újabb élőholt 
érkezik segítségként. Amíg erre lehetőség 
adódik. 

A kincsek 
A 4 őrség által őrzött eszközök rendre egy 
kard darabjai, a kardot össze lehet állítani, 
ám a keresztvas két vége, és a 
markolatgomb elforgatható, és ezeket a 
részeket körös-körül rúnák díszítik. Ezeket 
kell megfelelően beállítani, a helye 
beállítást pedig a kártyajóslás mutatja meg. 
Természetesen a kard nem véletlenül 
szerepel a kalandban, ugyanis a város 
élőholt urának elpusztításának egyetlen 
igazán jó eszköze. A karakterek e-nélkül a 
fegyver nélkül gyakorlatilag esélytelenek, 
ám ezzel együtt sem lesz könnyű dolguk. 
Megkérdezed, hogy miért van a fegyver a 
palotában, miért tarja a város élőholt ura a 
saját elpusztítására alkalmas egyetlen 
eszközt a saját előszobájában? Nos erre két 
komoly oka is van, egyfelől hatalmának 
egy részét ebből nyeri, másfelől nem akarja 
az egész fegyvert sem egyben tudni, sem 
pedig a saját figyelő tekintetétől távol. 
A fegyver egy számára fontos (és veszé-
lyes) darabját természetesen maga őrzi. 
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Valószínűleg nem is sejti, hogy a fegyver a 
nála őrzött, egyébként a markolatot díszítő, 
drágakő nélkül is veszélyes lehet számára. 

A nagy csata 
A hatalmas aranylemezekkel ékes 
kétszárnyú ajtót kitárva látvány fogad 
benneteket, a palota egyik legszebb 
termében egy sápadt ember várakozik 
rátok, a mellette sebtében felrajzolt 
pentagramma vörösen izzik, majd 
megjelenik a szólított alak. A különös kék 
szemű emberforma démont már ismeritek, 
a szoba másik végében megjelenő alakról 
pedig a legendákból tudjátok, hogy egy 
Máriddal van dolgotok. 
A kastély ura magabiztosan leteszi maga 
mellé az idéző-gyertyát, ahol a Xing nem 
érheti el, és maga is harcba indul 
ellenetek. Ekkor jöttök rá, hogy mekkorát 
hibázott és, hogy újabb remek fegyver van 
a kezetekben. 
Na, akkor itt egy igen érdekes csatajelenet 
alakul ki, a megidézett Xing ugyanis az 
elengedéséért cserébe hajlandó a 
karaktereknek segíteni a harcban, ha a 
varázsló már nem fér a gyertyához, vagy a 
karakterek egyike megszerezte a gyertyát. 
Mindezek mellett a kastély ura oldalán 
szolgál a Márid, és körönként érkező K3 
alacsonyabb rendű élőholt. 
Fontos, hogy a harcot ezúttal nem 
korrektül kell lemesélned, sokkal 
fontosabb a hatás, és a hangulat. Az 
elsődleges feladat, hogy a karakterek 
sebesüljenek meg, alaposan 
rongyolódjanak le, legyenek komoly 
veszélyben, és ezt érezzék is, a győzelemre 
viszont ne sok esélyt lássanak. 
A város ura ugyanis képes a város többi 
élőholt lakójának életerejéből táplálkozni, 
és a karakterek életerejével pótolni saját 
vesztességeit, és a karakterekkel minden 
másban is összemérhető hatalmú. A csapat 
viszont túlerőben van, ezen a Xing is segít, 
és az élőholtak egy részét is elpusztította 
már.  
A nagy nehezen megszerzett, összeállított, 
és beállított kard azonban komoly előnyt 

jelent a karaktereknek, ugyanis szépen las-
san elvonja ellenfelük valódi hatalmát, a 
kellő pillanatban elpusztítva azt a város 
minden élőholt lakójával együtt. De erre 
csak az „utolsó pillanatban kerül sor”. 
Hogy a város urát Lesathként, 
Királyvámpírként, vagy egyéb hasonló 
teremtményként, esetleg egy élőholtak 
felett uralkodni képes kisebb hatalmú 
démonúrként írod le, ez már a te 
döntéseden múlik, a kérdés, hogy a te 
Ynevedbe melyik illik bele a leginkább. 
A győzelem utána a vihar javarészt 
eloszlik, a romvárostól tovább pedig a 
sivatagi út is javarészt eseménytelen, a 
karakterek tehát megérkeztek céljukhoz. 
Győzelem? Vagy mégsem? 

Célállomás 
A koszos, de élő dzsad kisváros látványa 
talán még nagyobb örömmel tölt el 
benneteket, mint legutóbb megbízótok 
városa, bár tudjátok, hogy hosszú utat kell 
megtennetek visszafelé, javarészt 
biztonságban vagytok. Hamar megkaptok 
mindent ami szükséges, tevék, élelem, 
pokrócok, sátrak, egy tapasztalt kísérő, és 
egy díszes tokban lévő tekercs, hogy 
igazolja, hogy valóban megtettétek az utat. 
A karakterek megtisztították az utat, és már 
csak ezt a tekercset kell megbízójuknál 
felmutatniuk, hogy megkapják jutalmukat, 
nos minden bizonnyal igyekeznek hát 
visszafelé. 

Hazafelé 
Természetesen nem maradhat el az utolsó 
előtti meglepetés, az unalmas sivatagi út 
alatt, amit a karakterek kezdenek 
megszokni, egy támadás éri a karaktereket, 
két jól képzett fejvadász, és jó-néhány 
harcos és tolvaj üt rajtuk. A tekercstartóban 
ugyanis a jutalom felvételéhez szükséges 
tekercsen kívül néhány mágikus tárgy (2 
amulett, és egy pálca) is el van rejtve. 
A megbízónak ezért volt sürgős az út, és 
ezért nem várta meg, az ugyanennyi pénz-
ből létrehozható, és amúgy pedig gazdasá-
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gosabb kapu kiépítését. A támadók karak-
terlapjait az NJKk között találhatod meg, 
vagy magad is kidolgozhatod. 

A jutalom 
A kaland lezárására több különböző 
módszert is el tudok képzelni, a 
legegyszerűbb, hogy a karakterek minden 
további nélkül megkapják a jutalmukat, a 
másik esetben a város ura nem akar fizetni, 
vagy az ott tartózkodó varázsló akarja 
mind a karaktereket, mind a város urát 
kifosztani. 
Lehet, hogy a város ura már halott, és 
újabb fejvadászok várnak a karakterekre, 
akik így futhatnak a pénzük után, újabb 
kalandokba keveredve. Lehet, hogy a 
városban komoly gondokat okozott (az 
ügyesen befolyásolt) vihar, és a környék 
élőholtjai is látogatást tettek itt, újabb 
kellemetlen meglepetést okozva a 
karaktereknek. 
Ezek a lehetőségek azonban már az 
esetleges (általad kitalált) folytatás indító 
eseményei, így nem ennek a modulnak a 
lapjaira tartoznak, a kalandot pedig innen 
már bizonyára magad is be tudod fejezni. 
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Kiegészítések 
Az első fontos dolog, hogy a kártyajóslás 
eredményének követése nem 
mindenesetben magától értetődő, de a 
jóslás mégis fontos információt hordoz, és 
a hangulatot is segít megteremteni. 
Természetesen az okosabb karakterek 
maguk is használnak valamely a jövő 
kifürkészésére alkalmas módszert, itt pedig 
ügyesen vissza lehet utalni a kártyajóslás 
eredményére. 
A hatodik érzéknél a megfelelő, ismerős 
szimbólumot megpillantva kaphat a 
karakter pozitív választ, a jósálomban az 
ajtókat a feliratok helyett szimbólumok 
díszítik, a kard összerakása is láthatóvá 
válhat, de az egyes jelek helyett ott is a 
megfelelő szimbólumokat láthatják. 
A második fontos dolog, hogy akadnak a 
kalandban olyan ellenfelek, például a Xing, 
ami ezen a szinten igen nehezen 
legyőzhetőnek bizonyulhat, ha a karakterek 
nem taktikáznak, nem lassan fejlődve, 
játékban jutottak el erre a szintre. Nos 
először is a Xing legyőzhető, ha a 
karakterek ügyesen taktikáznak, másfelől a 
vele való komolyabb összecsapás el is 
kerülhető. 
Ha azonban úgy látod, hogy a 
karaktereknek nem sok esélye lenne, akkor 
természetesen az ellenfeleken gyengíthetsz 
is belátásod szerint, vagy segíthetsz a 
karaktereknek megfelelő tárgyakhoz, 
fegyverekhez jutniuk. Mi az, amit a kaland 
feltételez felszereléssel kapcsolatban? 
Ezen a szinten szinte bizonyos, hogy a 
csapat szinte rendelkezik már mágikus, 
vagy ahhoz hasonló előnyöket biztosító 
különleges anyagú fegyverekkel, illetve a 
csapat varázslója képes ilyenekkel ellátni 
őket. Szinte bizonyos az is, hogy a 
tapasztalati úton készülő varázstárgyakból 
is akad 1-2 fontosabb és hasznosabb darab. 
Feltételezhető, hogy a karakterek vértjei 
különleges minőségűek, vagy különleges 
anyagúak, esetleg mágikus is előfordul, és 
a csapat varázslóját pedig legalább egy vé-
dőköpeny óvja a kisebb sérülésektől. Eset-

leg a normál öltözete, vastagsága, ellenál-
lósága folytán is 1 SFÉ-vel rendelkezne, 
amit valamely rúna egészít ki. 
Mindezek mellett feltételezhető, hogy a 
csapatban van alapfokú rúnamágiával 
rendelkező karakter, és ő 
varázstekercsekkel megfelelően el van 
látva. Ezek pedig komoly előnyt jelentek 
egy intelligensebb csapat kezében. 
A tesztelésnél alkalmazott csapat 1 
Varázsló, 3 boszorkány, 1 harcművész és 1 
fejvadász karakterből állt, ez utóbbi, és a 
boszorkányok egyike rendelkezett 
Alapfokú rúnamágiával, mágikus 
tárgyaikat maguk készítették el. A 
Varázsló jelmágia szakon végzett, így a 
botja a jelmágusok botja néven ismert 
tárgyhoz hasonló képességekkel bírt. 
Figyelem: A kalandhoz tartozó 
kiegészítések (mini bestiárium, NJK 
karakterlapok, újabb térképek) 
folyamatosan kerülnek fel az 
ElvenKingdom oldalra. Itt számos más 
hasznos dolgot találhatsz. Kérlek add 
tovább a kalandot, és az oldal címét 
barátaidnak is. Köszönettel: TheElf 
A felhasznált játékrendszer a Valhalla 
Investment Kft. tulajdona, a felhasználás 
az Interneten megjelentetett általános 
engedély alapján történt. Jelen 
kalandmodul Varju Gergely munkája. 

 

Vége 
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