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Summa 

A kaland helyszíne Tiadlan déli 
része, a partvidék, valamint a Gianag 
Hercegség fővárosa, Sinog Kul. A 
csapat küldetése elhozni Rowonba egy 
foglyul ejtett orwellánus boszorkányt, 
akit Sinog Kul börtönkazamatáiban 
raboskodik. Kihallgatásával fényt 
akarnak deríteni a szekta Rowon 
érdekeit érintő tevékenységére. Út 
közben a karakterek tudomást 
szereznek az egyik tiadlani 
kereskedőház ellen irányuló 
merényletről, itt feladatuk leleplezni az 
orgyilkost, megmentve ezzel a 
kereskedő utódjának életét és 
megakadályozni, hogy egy 
veszedelmes alak évek múltán 
hatalomhoz jusson az Északi 
Szövetség berkein belül.  

A modul szerkezete 

A modul egy főszálból és egy 
mellékszálból fonódik össze. A 
főkaland (ti. elhozni a börtönből a 
boszorkányt) sikeresen elvégezhető a 
melléktörténet (leleplezni a 
boszorkánymester ténykedését) 
figyelmen kívül hagyása, vagy 
elrontása esetén is. Azonban a 
mellékszál olyan jelentőséggel bír, 
hogy az értékelésnél jelentősen nyom a 
latban. 

A Mi lett volna, ha… kérdések nem a 
modulban, hanem a végén egy 
kupacban találhatók. [És egy 
megjegyzés az értékelőknek: Rajzból 
fel voltam mentve , és ezért béna az 
alaprajz. Sorry!] 
A feladat kettős:  

1. Eljutni Gianagba, és időben 
visszajutni Rowonba a boszorkány 
lelkével.  

2. Rájönni a boszorkánymester 
tervére és leleplezni az orgyilkos 
testvért, de ha az nem sikerül 
megakadályozniuk a 
rokongyilkosságban, akkor legalább új 
testbe költözését kell meggátolniuk. A 
leleplezésnek kellően meggyőzőre kell 
sikerülnie ahhoz, hogy a szkeptikus 
kereskedő ne vonhassa őket 
felelősségre, és az ork ne fordítsa 
ellenük ura haragját. Számtalan 
lehetőségük van a játékosoknak 
keresztüljutni a modulon, de ehhez 
használniuk kell a józan eszüket is és 
nem szabad elvetniük a legmerészebb 
feltételezéseket sem. A felbukkanó 
nyomokból ki lehet következtetni a 
boszorkánymester eddigi életútját, 
ebből gondolati úton eljuthatnak 
szörnyű tervéhez is. 
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Értékelés 

A modul csak akkor tekinthető teljesen 
elvégzettnek, ha a kalandozók 15 nap alatt eljuttatták 
Demanusnak az orwellánus boszorkány lelkét 
tartalmazó varázsjelet. Sok kiegészítő pont 
szerezhető azzal, ha megakadályozzák Hranket terve 
végrehajtásában, vagy legalább rájönnek. A 
pontszerű értékelés a modulban, az egyes részek 
végén vagy a szövegben található {kapcsos 
zárójelek} között. A szerepjátékra nem tudok hasból 
pontozni, de irányadó lehet, hogy minden, a JK 
jellemének megfelelő, előéletéből következő jó 
megmozdulás, netán a megfelelő képzettség jó 
helyen és jó időben történő használata 1–3 ponttal 
jutalmazható, de egy csapat legfeljebb 25 pontot 
gyűjthet így össze. Akkor is adható szerepjáték 
pont, ha a kaland menetével szöges ellentétben áll a 
cselekedetük, de a karakterek jelleméből adódóan az 
a cselekedet logikus. (Gondolok itt arra, hogy ha a 
városi kocsmában sértegetni kezdik a barbárt, az 
gondolkodás nélkül verekedni kezd. Ez a kaland 
szempontjából nem túl jó, mert könnyen bezárhatják 
őket, de a viselkedésével teljesen egybevág.) A 
pontozásnál beírtam, hogy történet pont, vagy 
szerepjáték pont adható a megmozdulásért. 

A történet 

1. Kezdetek 
Psz. 3691-et írunk, Darton Tercének második 

havában, a Csend Havában járunk. A kaland 
Rowonban indul, ahová egy könnyűnek éppenséggel 
nem mondható küldetésből tértek meg a kalandozók. 
Pár nap pihenés után magához kéreti a csapatot 
Demanus, egy ismerős varázslómester, aki 
elmondja, hogy tudomásukra jutott, egy 
kalandozócsapatnak sikerült foglyul ejtenie és 
Gianagba szállítania egy toroni boszorkányt, akit 
mihamarabb el kell hozniuk Rowonba. Ide gyűlnek 
össze rendje vezetői és Darton Harmadik Havának 
első napján ki fogják hallgatni az átkos lelket. 
Fontos információkat remélnek tőle megtudni titkos 
szervezetének tagjairól és terveikről, valamint a 
dartonita rend soraiba beépült árulóról. Ennél többet 
a biztonság érdekében nem hajlandó elmondani. 
Gianagba kell utazniuk, ahol Sinog Kulban, a 
Hegylábhoz címzett fogadóban találkozni fognak 
Athe Griotta-val, megbízható rendtársával. Ő fogja 

számukra kihozni a börtönből a boszorkányt, 
ezért neki kell átadniuk a csomagot. Elmondja, 
hogy ez a boszorkány testétől megfosztva a 
Kárhozottak Kútjában raboskodik, olyan 
gonosz lelkek társaságában, akiket nem lehet 
közönséges börtönben tartani, viszont 
valamilyen oknál fogva még élniük kell egy 
darabig, vagy akiknél fennáll a gyanú, hogy 
élőholtként térnének vissza. Legkésőbb a Kacaj 
Havának első napjáig vissza kell érniük 
Rowonba. Addig van három hetük, azaz 15 
napjuk. Megfelelő ajánlólevéllel és 
útipasszussal látja el a csapatot, és azt 
tanácsolja, hogy lehetőleg rangrejtve utazzanak, 
például adják ki magukat zarándokoknak, ne 
hívják fel magukra az ellenség figyelmét. 
Fokozott óvatosságra inti a csapatot, hiszen a 
veszedelmes boszorkányszekta híveinek bármi 
áron ki kell szabadítani társukat, hogy le ne 
leplezzék őket. Hasznos instrukciók kíséretében 
átad számukra egy kelmébe csavart ökölnyi 
csomagot, amely két oldalán varázsjellel 
ellátott ólompecsétet rejt. A csomag tartalmáról 
nem tesz említést. Végezetül elmondja, hogy 
ideiglenes kaput fog nyitni Gianagba. A 
visszaútról annyit mond, hogy akkor lépjenek 
kapcsolatba vele telepatikusan, ha a fogollyal 
együtt visszajutottak a kapuszentélyhez. Ha 
ráállnak, Demanus átvezeti őket a teleport 
pentagrammát rejtő szobába, amin keresztül 
lépve egy ismeretlen és régóta nem használt 
kapuszentélybe érkeznek. [Azt persze nem 
tudják biztosra, hogy ez volt-e a célállomás, 
vagy pedig ismeretlen erő (isteni hatalom vagy 
emberi közbeavatkozás térítette el őket.] 

2. A kapuszentély 
A kapuszentély sűrű bozóttal benőtt 

domboldalon helyezkedik el, egy kis 
mélyedésben. A szentélynek falai nincsenek, 
csak öt darab, kétember magas faragott 
faoszlop határolja, az általuk közrefogott terület 
5 ynevi láb átmérőjű. A faragások díszítő 
jellegűek és eléggé elmosódottak, de alapos 
megfigyeléssel kivehető, hogy minden oszlop 
központi motívuma valamiféle madár. Ötszög 
alakú, repedezett kőlap szolgál padlóként, ebbe 
van belevésve a teleport-pentagramma. A 
mennyezet helyén a borús égbolt látszik, de 
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ennek ellenére nem érezni sem a kinti 
hideget, sem a szelet. Az egyik faoszlop 
tövébe húzódva egy nagy, lassan szuszogó 
szőrcsomót találnak, téli álmát alvó medve 
gömbölyödött ott össze. A medve a zajra, 
piszkálásra és mozgásra csak fél óra múltán 
tér magához egyre nagyobb horkantások 
kíséretében, ekkor viszont azonnal támad. 
{Ha piszkálják a medvét -1 szerepjáték 
pont} 

 
Ha kilépnek a szentélyből, csípős 

szél, és szemerkélő hó fogadja a csapatot. A 
talajt bokáig érő hóréteg fedi. Ide csak 
akkor találnak vissza, ha bejelentették 
{+1 szerepjáték pont}, hogy megjegyzik a 
helyet és az út jellegzetességeit. A 
szentélytől egy ritkán járt vadcsapás vezet 
keresztül a bozótoson, melyen negyedórás 
séta után elérik a befagyott patakot. Ezt 
követve egy óra alatt kiérnek az erdő 
szélére és az országútra. A távolban (dél 
felé) egy kisebb települést látnak. Az út a 
másik irányba haladva eltűnik a dombok 
között. A hó egyre jobban szakad, a 
hőmérséklet fagypont alatt van, és 
hamarosan sötétedik. 

3. Rayat 
Az úton nem történik semmi különös, 

és egy órás erőltetett menettel, késő 
délutánra érik el a falut. A szétszórtan 
elhelyezkedő, farönkökből vagy 
vályogtéglából épített földszintes házakat 
kihegyezett karókból és ágakból álló kerítés 
veszi körbe, az udvarokon magtárak, 
disznóólak, istállók és cölöpökre épített 
tyúkólak vannak. Ha az útról letérve 
bármelyik házat megközelítik, kutyák jelzik 
a jövetelüket. A lakosok nem beszédes 
népek, de a vendégfogadó felé útbaigazítják 
őket.  

A falu közepén az út mellett található 
a Négyszárnyú Hollóhoz címzett 
vendégfogadó és postakocsi-állomás. Az 
egyszintes kőépülethez nagy belső udvar és 
istálló tartozik. A fogadó csapszékében 
néhány helybéli férfi beszélget csöndesen 
egy asztalnál. Ahogy a csapat belép, az 

asztaltól feláll fogadós és eléjük siet. Zömök kis 
ember, vékony bajusszal és egy csontgyűrűvel 
lófarokba fogott fekete hajjal, szürke vászongatyát, 
széles bőrövet, fehér inget és kecskebőr mellényt 
visel. Nem mutatkozik be, de ha firtatják, magát 
Jaktensnek nevezi. Komor ember benyomását kelti, 
de ez csak Eduardo miatt van. A csapatot leülteti egy 
üres asztalhoz, és hamarosan kérés nélkül is egy-egy 
csésze forró grogot tesz elébük. 

Ha a messziről jött utazók felmelegedtek és 
megszárítkoztak egy kicsit a kandalló tüzénél, 
előrukkol azzal, hogy van-e közöttük pap, vagy 
írástudó, ugyanis haldoklik a vendége, és 
testamentumot akar íratni. Ha valamelyik kalandozó 
hajlandó segíteni neki {+3 történet pont}, felkíséri 
Eduardo szobájába, és magukra hagyja őket. Mást 
viszont nem akar beengedni.  

Ez idő alatt a többiek kérdezősködhetnek a 
helybéliektől vagy Jaktenstől, és a Mellékletben 
található információkat tudhatják meg tőlük {A 
kérdések ügyességétől függően +1-3 történet pont}. 
A falusiak nem túl közlékenyek, amíg nem hívja 
meg őket valaki egy italra. Erre tesznek is félig 
tréfás utalást, például: „Száraz szájban nehezen 
forog az emberfia nyelve”, meg ilyenek. Pénzt nem 
fogadnak el. Jaktens nyíltan válaszol a kérdéseikre, 
és nem firtatja, hogy kifélék-mifélék. Egy szoba 
foglalt csak (amelyben Eduardo dwa Fotta fekszik), 
a többi szabad. A szobák ellátással együtt napi 10 
rézbe kerülnek. 

4. A haldokló lovag 
Eduardo dwa Fotta, hatvanas éveinek derekán 

járó szikár, alacsony férfi. Ritkás ősz haja 
gubancosan tapad össze. Lázas fénnyel csillogó 
szemei mélyen ülnek a szemgödrükben, arcába mély 
ráncokat vésett az idő. Halk, reszelős hangon beszél, 
szavai néha érthetetlen motyogásba fúlnak, vagy egy 
köhögőroham szakítja félbe mondókáját. Ha ágyban 
fekve találkoznak vele, vastag pokrócokkal van 
betakarva, mellette gyógytea gőzölög, a szobát 
hársfaillat lengi be. Az ágy fejénél egy parazsas 
serpenyő ontja a meleget, ebben több szétégett 
pergamenlap pernyéje is látható. Fekete páncélja a 
padlón hever (látszik, hogy nem szakszerűen vették 
le róla, a rögzítőszíjakat átvágták). A batyura egy 
kibelezett kéttenyérnyi könyv van dobva, lapjait 
valaki kitépte. A belépő kalandozót végigéri, ülő 
helyzetbe tornázza magát, majd fejével az ágy 
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végében álló asztalkán heverő lapra és tintásüvegre 
bök. A lap egyik oldalát kusza kézírás borítja, a 
másik oldala üres. A faggyúmécses pislákoló 
fényénél Eduardo alig hallhatóan belekezd 
végakarata lediktálásához. Szavait néha kínzó 
köhögőroham szakítja félbe, ezek után percek telnek 
el, mire ismét beszélni tud. Lediktált végakaratát és 
a naplórészletet lásd a Mellékletben. Miután tollba 
mondta, azt kéri, hogy a testamentumát vigyék el 
valamelyik Uwel-rendházba, bugyellárisának 
tartalmát (tizenöt ezüstpénz és harmincnyolc réz) 
pedig a fogadósra testálja a szállás költségének 
fedezésére. Mielőtt a kalandozó felállna, állapotához 
képest meglepő erővel ragadja meg a karját és 
mániákus fénnyel a szemében mondja: 
„Figyelmeztesse Dotha-Fabionit! Khenar ismét 
közeledik feléje. Érzem napok óta! Holnaputánra 
talán ide is ér, de ez az öreg test már nem képes 
megvárni.” Görcsösen felköhög és visszahanyatlik 
az ágyra. [Ha le kell támolyognia a csapszékbe, 
akkor barna nadrágot és fehér vászoninget visel, 
botra (csatabárdja nyelére) támaszkodik. Ezért {-2 
szerepjáték pont} illeti a csapatot.] 

Másnap reggelre meghal Eduardo, testét 
ideiglenesen (amíg lovagtársai testéért nem jönnek) 
a fogadó hátsó udvarában temeti el Jaktens, a 
kalandozók illő kíséretül szegődhetnek a lovag 
utolsó útján{sírversért +1 szerepjáték pont adható}.  

Az idő derült, a hőmérséklet fagypont alatt 
marad, hiába süt a nap egész nap, ereje még kevés. 
Ezen a napon nem sok dolog történik, múlathatják az 
időt pihenéssel, vagy a történtek megvitatásával. A 
kapuszentélybe nem jutnak vissza egykönnyen, mert 
az egész éjjel szakadó hó betakarta a nyomaikat és 
befedte a befagyott patakot is. Csak akkor találnak 
vissza, ha bejelentették, hogy megjegyzik a helyet és 
az út jellegzetességeit. A szentélynél semmi nincs, 
csak a medve, ha életben hagyták. 

Késő délután érkezik meg Diam Vierri zárt 
batárban, a bakon egy hajtóval (idősödő ember 
bőrruhában, széles karimájú bőrcsuklyával), a batár 
tetején egy kocsikísérővel (udvari ork suhanc, 
szuronyos számszeríjjal, bőrpáncélban), valamint hét 
könnyűlovassal. 

Alku Diam Vierrivel 

Jaktens megemlíti Vierrinek, hogy vannak 
utazói, akik ugyancsak Aldhisslaba tartanak. Ha a 
kalandozók nem kezdeményeznek, Vierri odalép a 

csapathoz (ha azok még a fogadóban vannak) 
és üzletet ajánl. Hajlandó beengedni a 
kalandozókat a batárba, de cserébe az út 
hátralévő részén meg kell védeniük őt és fiát, és 
fizetniük sem kell. Ha a karakterek belemennek 
az alkuba, reggel visszaküldi a lovas kíséretet. 
{±2 szerepjáték pont} 

 
Az úton Vierrivel nemcsak üzletről lehet 

érdemben beszélgetni, bár a külvilág eseményei 
nem nagyon izgatják. Ha úticéljáról faggatják, 
elárulja, hogy Torri Dotha-Fabionihoz tart, mert 
meg szeretné kérni Edhon fiának az 
eladósorban lévő lány, Tuuli Dotha-Fabioni 
kezét. Nagyon sokat tud Dotha-Fabioniról, ha 
kérdezik, elmond, vagy inkább elpletykál 
mindent. Az általa ismert információkat lásd a 
Mellékletben. {+3 történet pont} 

 
Az út első napján déltájban egy kidőlt fa 

miatt kénytelenek leállni. A kocsihajtó 
támadástól tartva figyelmezteti a karaktereket. 
A támadók hatan vannak, két íjász fedezi őket a 
háttérből. A karakterek kénytelenek 
közbeavatkozni, ez erősen meghökkenti a 
támadókat, akik az első súlyos sebesülés után 
eliszkolnak. Követni nem érdemes a rablókat, 
de ha a nyomukba erednek, megtehetik. {+1 
szerepjáték pont} Az üldözéssel 3 órát 
vesztenek, ami másnap azt eredményezi, hogy a 
vihar kicsit megtépázza őket, viszont meglátják, 
milyen jól lő az ork. {+1 történet pont} A 
rablók statisztikáit lásd a Mellékletben. 

 
Éjjel a szabadban, tábortűz mellett 

pihennek. A második napon délutánra 
megváltozik az idő, hóvihar közeledik. Eljutnak 
Adhissáig, mielőtt a hóförgeteg utolérné őket, 
és a hajtó a város közepén álló udvarházba hajt 
be. Hamarosan a városra zúdul a fehér förgeteg. 

 
Amikor kikászálódnak a batárból, a 

háziak azt hiszik, hogy ők Vierri kísérői. A 
szállásmester asszony elvezeti a csapatot egy 
egyszerűen, de kényelmesen berendezett 
földszinti vendégszobába és magukra hagyja 
őket. Hamarosan visszatér a két szolgáló, Dode 
és Fyri, ételt és italt hoznak.  
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Út a későbbi postabatárral 

Ha nem hajlandók alkut kötni 
Vierrivel {±1 szerepjáték pont}, akkor 
nem tudnak elutazni innen még három 
napig {-3 történet pont}. A Rowonból 
történt elindulástól számított ötödik napon 
fut be egy postakocsi. A hatodik nap 
reggelén indul tovább Aldhisslaba, ahová a 
hetedik napon este érkezik meg. A batárban 
öt ember szűkösen fér el. 60 réz az 
útiköltség naponta, de ha picit alkudnak {±1 
szerepjáték pont}, a kocsihajtó az egész 
csapatot elviszi 4 ezüstért, viszont ekkor a 
város kapuin kívül kellene leszállniuk és 
gyalog besétálniuk.  

5. Aldhissla 
A Quiron-tenger partján fekvő, 

falakkal övezett kikötőváros. A neve 
háromszirtet jelent, a címerében is ez 
bukkan fel (három fehér kőszirt, alul kék, 
felül ezüst alapon). A kikötőt tűzköpők és 
kőhajítók, az ezeket működtető aszisz 
zsoldosok, valamint számszeríjászok, 
alabárdosok, tiadlani kardmesterek és 
tengerészkatonák védik a gro-ugoni és 
toroni kalózhajóktól és hadigályáktól. A 
sziklaerőd szélárnyékában tölti téli 
pihenőjét a tiadlani hadiflotta jópár 
csatahajója és hasas kereskedőhajók 
egyaránt. A város puritán "élvezetei" nem 
sok utazót vonzanak, a nívósabb fogadók és 
a fürdőház szinte teljesen üresen kong. A 
csapszékek és matrózkocsmák ellenben tele 
vannak. A téli unalom rátelepedett a 
tengerjáró népekre és a katonákra, az egyre 
halmozódó feszültség rendre veszekedésig 
fajuló vitákba, késelésekbe, 
tömegverekedésekbe torkollik. Van dolga a 
rendfenntartóknak. Ha túl sokat sürögnek a 
kikötői kocsmákban, könnyen bajba 
kerülhetnek, ugyanis a rendbontókat egy-
két hétre elzárják és ez a késlekedés 
végzetes lehet. Három negyedből áll, a 
Polgárnegyedből, ahol a kereskedők 

palotaerődei**, a fürdőház és a színvonalasabb 
fogadók vannak; a Kikötőnegyedből, ahol a raktárak 
és olcsó matrózszállások állnak; és a 
Katonanegyedből, ami a partvédő erődöt és a 
kaszárnyákat tömöríti. Ide nem engedik be a 
kalandozókat. Az utcák egyenesek és olyan szélesek, 
hogy két szekér is elfér egymás mellett. A hideg és a 
hóvihar miatt kevesen járnak az utcákon. 

6. A Dotha-Fabioni udvarház 
Aldhissla Polgárnegyedében áll a család 

kétszintes palotaerődje. A palota U-alakú, az udvart 
kétembermagas kőkerítés védi. A ház kívülről igen 
barátságtalan benyomást kelt, hisz a földszinten 
nincsenek ablakok és az első szinten is csak 
lőrésszerű nyílások vannak a falban. A saroktorony 
tetején faácsolat magasodik, melyből őrszemek 
kémlelik a környéket. A falak tetején gyilokjárók 
vannak, a raktár és az istálló épületét mellvédek 
koronázzák. A védműveken őrök járnak fel, s alá a 
vihar kitöréséig. Három megerősített kapun 
keresztül lehet bejutni a központi udvarra, a kocsik 
számára épített nagykapun, az utcára nyíló 
gyalogkapun és a parkra nyíló kiskapun. Ez utóbbi 
bejáratát bozót takarja, nem vehető észre azonnal. 
Éjjel az udvarra nem tudnak kimenni, mert az ajtók 
zárva vannak (a zár komplikált, -25% Zárnyitásra). 
Az udvarba érve az utazók mepillanthatják a palota 
barátságosabb arcát. Az első és a második emeleten 
íves oszlopokkal alátámasztott árkád fut végig. Az 
épületbe csak egy vasalt kapun keresztül juthatnak 
be, amit éjszakára bezárnak. Az udvarról boltíves 
átjáró vezet tovább a raktárudvarra, ahol az istálló és 
a kocsiszín található. A tenger felé néző ablakokból 
látható a park, közepén egy kúttal és a kert mélyén 
egy földbe süllyesztet kőépület, a családi sírbolt.  

Torri Dotha-Fabioni, a kereskedő 

A tiadlani kereskedő 44 éves, ereje teljében 
lévő, megnyerő kinézetű férfi. Rövid, fekete hajába 
már ősz szálak vegyülnek. Sötét szemével 
hunyorítva méri végig a társaságot. Drága kelméből 
készült ruhát visel, kezén pecsétgyűrű csillan, 
                                                 
** A tehetős polgárok házai inkább erődítményeknek tetszenek, 
hiszen a város folyamatosan ki van téve a toroni és gro-ugoni 
banditák, kalózok támadásának és a város történetében 
többször előfordult, hogy betörtek a városba és feldúlták, 
kirabolták. 
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nyakában széles és míves ezüstlánc függ, melynek 
foglalatában nagy értékű, szépen csiszolt gyémánt 
van. A könyvtárban fogadja a társaságot a 
megérkezésük/bejelentkezésük másnapján. Hajlandó 
meghallgatni őket, de röviden. Utána kissé zavartan 
kijelenti, nem ismer semmiféle Khenart 
[Emberismerettel vagy mágiával felfedezhető, hogy 
hazudik], az utódait pedig – minő fájdalom – ebben 
az évben veszítette el. Hála az Úrnőnek, felesége 
ismét áldott állapotban van. Most azonban sokkal 
fontosabb dolga van, vendége Diam Vierri azért 
érkezett meg, hogy gyermekeik nászáról 
beszélgessenek. Sajnos ezért most nem tud nekik 
segíteni továbbmenni, de legyenek a vendégei, amíg 
a hóvihar elcsendesedik. Ha pedig mindent 
megbeszéltek, utána foglalkozik az ő ügyükkel is. 
Ezzel udvariasan kitessékeli a társaságot. 

Ewa Fabioni, a matróna 

A kereskedővel történt beszélgetés után 
három-négy órával az idős matróna komornája 
keresi meg a kalandozókat, hogy meséljék el 
úrnőjének is a hírt. Elvezeti a csapatot a második 
emeleti, puritán ízléssel berendezett lakosztályba. Itt 
a kandalló mellett ülve találkozhatnak Torri (és 
Hranke) idős anyjával, aki egy magastámlájú 
karosszékben ücsörög. Fátyolos hangon arra 
unszolja a csapatot, hogy meséljék el neki is, amit 
fiának elmondtak, mert a saját fülével akarja hallani. 
Amikor elmondják a lovag utolsó szavait, arca 
elkomorul, és hangosan felsóhajt: „Hát igaz!” Arra 
kéri a kalandozókat, hogy ha tényleg hisznek a 
lovagnak és neki, keressék meg ezt a Khenart és 
próbálják megóvni attól, hogy az eddigieknél 
nagyobb gaztettet kövessen el. Elréved, majd 
beszélni kezd: „Milyen furcsa a világ. Tudták, hogy 
ikreket szültem a világra? Az én kicsi Hrankémat, 
meg ezt a mihasznát, akinek szintén ikrei születtek. 
Pedig az én kicsi fiamnak kellett volna a helyében 
lennie. Amikor meghaltak a kis unokáim, legalábbis 
ezt mondják nekem, szinte éreztem Hranke jelenlétét, 
mintha még mindig élne. De én tudom, hogy nem 
halt meg igazán, hisz ha meghalt volna, anyai 
szívem megérezte volna. Majd beleszakadt a szívem, 
amikor a bírák száműzték. Pedig ő nem tehetett 
róla… a körülmények, meg a komisz öccse, aki 
kitúrta a jogos örökéből. Nem gonosztevő az én 
fiam, csak… csak rossz társaságba… eh, mit is 

beszélek. Most kérem, távozzanak és ne 
feledjék, amit önöktől kértem.” 

Juena, a komorna 

Miután kikísérte a kalandozókat, a 
következőket mondja:  

„Úrnőm nem úgy láttya ám a világot, 
ahogy az van. A fija elvesztésekó, akit nagyon 
szeretett, megbuggyant az esze, tuggyák-e? 
Hranke úrfit vagy tizenöt éve eltemették, és 
amikor jó idő van, mindennap ki kell mennünk 
a kriptáhó’ ide a kert végibe. Meg hogy 
ártatlan vót, hah! Aszonygyák az idősek, hogy 
naccságám tanáta meg a méregkeveréshez 
szükséges dógokat Hranke úrfi szobájába' egy 
titkos rekeszbe', biza. Csak kerítette az egyik 
unokaöccsit, akit mézesmázos szavakka' rávett, 
hogy mongya aztat, hogy ő vót, nem is az 
úrficska. Aztat is monta nekije, hogy haja szála 
sem fog meggörbűni, mer' majd az asszonyom 
elmongya a bíráknak az igazat, ha mán messzi 
jár az úrfi. Az a balga meg e'hitte, de megfőzték 
forró olajba', mire aztat monhatta vóna, hogy 
bakfitty. De sejtettek valamit a bírák is, mer' 
elűzték azt a semmirekellőt. Tuggyák, fura vót, 
hogy Hranke úrfi soha sem volt képes az 
annyának ártalmára tenni. Aszonta az öreg 
Fred is, aki a háznagy vót annakelőtte, hogy a 
naccságám szeme láttára nem is csiná't semmi 
gonoszat, de ha e'ment a naccsága, komiszul 
bántott mindenkit, a madárkákra lövűdözött a 
toronybú, meg…” - itt félbeszakad a mondat, 
mert a matróna hívja. A későbbiekben már nem 
tudnak belőle semmit sem kihúzni, mert a 
matróna végig maga mellett tartja. 

 
Innentől a kalandozókra van bízva, mit 

tesznek. A szolgálók és az általuk ismert 
információk, valamint az Események táblája a 
Mellékletben találhatók. 

Áruló jelek 

• Az Orgyilkosság varázslat Mentál szálat 
hoz létre a boszorkánymester és a 
kiszemelt végrehajtó között. Ezt 
leplezni nem tudja. Mentál szemmel 
észrevehető, de Wo mester érzékeli, ha 
a szolgára néznek, az ork pedig azt, ha 
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őrá pillantottak. Ez a manahálóban 
szennyezett tölcsérkét fog jelentkezni. 

• Hihetetlen erős mentál-, és 
asztrálpajzs védi Hranke elméjét. Igaz, hogy 
a háznagy, egy kiöregedett harcművész 
minden szolgáló elméjét övezi egyfajta 
védelemmel, de Hrankeé kiugróan magas. 
Ha rákérdeznek, azt hazudja, hogy egyik 
útján tette rá egy ismeretlen vándor 
szerzetes, szép summáért. 

• A Hatalom Italának manahálóra 
gyakorolt hatását észlelheti az Adron-pap, 
mivel használata kisajtolásnak minősül. 

• A Manaérzékelés varázslat minden 
esetben szennyezett forrásként fogja 
Hranket vagy a Hatalom italát/amulettjét 
kimutatni, a manahálóból való 
kitüremkedése az elméjében aktuálisan lévő 
manapontoktól függ. 

• A családtagok nem ismerik a ház 
titkos átjáróit, csak Ewa, a matróna és 
Hranke. Az ork a régi kincstárba rejtette el 
személyes holmiját, a méregalapanyagokat, 
a hatalom italait, stb.  

• Az ork magánál tartott holmijai 
között megtalálhatják a régi kincstár 
kulcsát. 

• Ha valahogy sikerül a szemébe 
húzott bőrsapkát levenni, láthatóvá válik a 
homlokát  borító elhegesedett tetoválás. Ez 
utóbbiban felismerhető az Őrző szem 
varázstetoválás, de kizárólag a 
boszorkánymesteri mágiát ismerők 
számára. 

Kutatás 

[KM! Ezt időspórolás miatt nem 
kell részletesen lejátszani! Elég, ha nagy 
vonalakban vázolod a nyomokat.] 

• Ha a városi varázsló segítségét 
kérik, és komoly indokot mondanak neki, 
hajlandó utánaérdeklődni bizonyos 
dolgoknak. Két nap alatt megtudja a 
veszélyes hatalmú feketemágusokat és 
varázshasználókat tömörítő inkvizítori 
indexből, hogy Khenar orgyilkos és 
képzett boszorkánymester volt, de tizenhat, 
tizenhét éve már nyoma veszett. Kedvenc 
orgyilkossági taktikája az volt, hogy 

megrontotta az áldozat közelében élő 
szolgákat, akik uruk ellen támadva nagy 
kavarodást okoztak, s ezt kihasználva 
végzett kiszemelt áldozataival, általában 
messziről. {+4 történet pont}  

• Ugyancsak nála érdeklődhetnek Uwel 
rendházai felől, de tanácstalan. 

• Hranke korábbi teste a családi kriptában 
alussza örök álmát. Sírjukon a dátum 3676. 
Krad Harmadik Hava. Csontjai érdekes 
dolgokról faggathatók ki, bár ehhez 
megfelelő képzettségű ember kell. –> Ha a 
tolvaj (és csak ő!) keresi a városi 
tolvajcéhet ezzel a kéréssel (Félkarú Gil 
vagy Caleph Wellin lehet a kapcsolat, de 
ezt ki kell játszani! {±5 szerepjáték 
pont}), szép summáért (10+10 arany), egy 
nap alatt tudnak keríteni egy felbérelhető 
embert (Gryad – 7. TSZ 
boszorkánymester). A másik lehetőség, 
hogy a kocsmárosok valamelyikét 
varázslattal veszik rá az együttműködésre, 
esetleg a szakácson keresztül lépnek velük 
kapcsolatba.  

• A csontokból megtudható, hogy Hranke 
azonos Khenarral, aki nagy hatalmú 
feketemágus és orgyilkos volt, elsajátította 
azt a sötét rituálét, melynek segítségével 
egyik testből a másikba plántálhatja át 
lelkét. {+3 történet pont} A 
boszorkánymester megpróbál egy 
csontdarabot elvinni, hogy a rituáléról 
tovább faggassa a hajdanvoltat. Ha nem 
akadályozzák meg {-1 szerepjáték pont} 

• Ha már kinyitották a kriptát, megtalálják 
az ikerfiúk porhüvelyét is. Sírjukon a 
dátum 3690. Dreina Első Hava. Ha netán a 
halálukról faggatják csontjaikat, akkor 
elmondják, hogy a tópartra elkísérte őket a 
nevelőjük, aztán meg utánuk jött az ork fiú 
is. Az ork fiú összeverekedett a 
nevelőjükkel, aztán valamit kiabálni meg 
mutogatni kezdett {+1 történet pont} Ez  
még 10 aranyukba kerül. 

Lehetséges megoldások 

A JK-k akkor sikeresek, ha sikerül még a 
varázslat előtt elfogni és ártalmatlanná tenni, vagy 
megölni a boszorkánymestert, vagy pedig magát a 
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rituálét akasztják meg valahogyan. Az csak félsiker, 
ha a rituálé után börtönzik be a lelkét, mert ekkorra a 
magzat meghal.  Akkor sem sikeresek, ha 
egyszerűen megölik az ork szolgát. Egyrészt hatalma 
révén élőholttá fog változni, másrészt ha ezt 
meggyőző bizonyíték hiányában cselekszik meg, a 
kereskedő rezzenéstelen arccal lecsukatja őket. 

 
Az akció előtt meggyőzően leleplezni úgy 

lehet, hogy  
1. gyilkosság (Wo mester) közben tettenérik 

{+1 történet pont}; 
2. a városi varázsló a Társszimpátia 

kihasználásával vagy a Mentálszálon, vagy 
Torri Dotha-Fabionin (ikertestvér!) keresztül 
varázsol rá a háziak színe előtt {+3 történet 
pont az ötletért}; [KM! Amint Hranke 
megsejti, hogy mi készül, minden 
varázserejét latba vetve (Villámlánc, 
Savfelhő, Izzó idegek) próbál meg 
elmenekülni (Tűzalak, Légiesség).]  

3. felfedezik a titkos járatot és itt leplezik le 
{+1 történet pont}; [KM! Ha ott bent érik 
tetten, Hranke a tervét szétzilálókat a 
legkegyetlenebb módon igyekszik 
elpusztítani, például a csapatra omlasztja a 
szintet!] 

4. Ha az Oltalmazó lepel (Adron-pap) varázslat 
aktív, amikor Hranke iszik a Hatalom 
italából, a visszacsapás miatt elveszti összes 
FP-jét, és 1 kivételével az összes Ép-jét. 
[KM! Ez így túl könnyű győzelem lenne, és a 
városi varázsló is élénken tiltakozni fog. HA 
Hranke a JK-k beszélgetéséből rájön arra, 
hogy ki az Adron-pap, vele mindenképpen 
végezni akar, még mielőtt akcióba lép. 
Esetleg ha észleli a varázslatot (este látható), 
vagy gyanítja a jelenlétét, kimegy a városba 
elméjét feltölteni... Viszont ha harchelyzetbe 
kerülnek és akkor varázsolja el a pap, az 
rendben van.] 

5. Ha a csapat gyanakszik ugyan, de csak az 
ebédlőben leplezi le az orkot, ahogy az kilép 
a rejtekajtón {+1 történet pont} [KM! 
Hranke egyből támad és megpróbál 
elmenekülni.] 

6. Ha leleplezik, de sikerül elmenekülnie, éjjel 
visszatér és a titkos átjárók segítségével viszi 
véghez tervét. Az őröket elintézve rabolja el 
a várandós kismamát. {-4 történet pont} 

 
Megakadályozni a tervét úgy tudják, ha 

1. a partiban van akár Adron, akár Darton 
pap, a Lélekcsapda nevű papvarázslattal 
egy, a kalmártól kikönyörgött 
gyémántba börtönözhető Hranke lelke a 
Magzat megrontása sötét rituálé ideje 
alatt {+4 történet pont}. Ebben az 
esetben figyelni kell, hogy a mentális 
statikus pajzsot még a Lélekcsapda előtt 
le kell bontani, de erre (a magas 
védelem miatt) csak varázslónak van 
esélye, esetleg összefognak.  

2. Ha a Lélekcsapda varázsjelet tartalmazó 
ólombélyeg a sötét rituálé alatt a 
várandós kismama közelében (a testén 
vagy a hasának egy méteres körzetében) 
van, akkor a varázslat végén 
beszippantja a boszorkánymester lelkét. 
{+3 történet pont} 

3. Ha erről lekésnek, a csapatnak a 
varázslat kiteljesedéséig, azaz a rituálét 
követő negyedik napig van remény 
csapdába ejteni Hranke sötét lelkét. 
Ennek az a feltétele, hogy az 
ólompecsét vagy Hranke mellkasán, 
vagy a várandós kismama pocakján 
legyen az átköltözés pillanatában [A 
varázslat 100. órája]. {+1 történet 
pont} 

4. Ha az Adron-pap a csapatban van, a 
Manaháló befolyásoló varázslatai* igen 
hasznosak lehetnek. A manaháló 
intenzitása ezen a területen sűrűnek 
számít. Van esély érzékelni a manaháló 
szennyezett kidudorodását és 
megfosztani a boszorkánymestert a 
manafelvételtől (amikor Hatalom italát 
iszik). A kamra számára mély 
gödörként jelenik meg, hisz az 
folyamatosan manát von el a 
környezetétől. {Ha így akadályozzák 
meg a rituálét ÉS leleplezik Hranket, 
akkor +2 szerepjáték pont} 

 
Ha már elkéstek, akkor 

5. A rituálé közben nem tudják 
megzavarni az orkot, mert a régi 

                                                 
* Manaháló érzékelés és Oltalmazó lepel 
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kincstárba viszi a nőt, aminek vasalt ajtaját 
ostromgép nélkül nem tudják áttörni. Az 
ajtó 300 SPvel bír, csak ütőfegyverrel 
tudnak benne komoly kárt tenni, ami 
ütésenként fele annyi Sp-t sebez. A kamra 
belső felén ősöreg mágikus jelek vannak 
felírva, így az védett minden 
beteleportálási, kapunyitási kísérlettől és a 
természetes anyag mágiájától. A zár 
hihetetlenül bonyolult, -70% módosító jár a 
zárnyitásra. Egy kulcsa van, az is Hranke 
birtokában. Ha az ajtó előtt toporogva 
várják, akkor a halálfélelem legkisebb jele 
nélkül sétál ki, túszul használva a nőt. Ha 
megölik, lelke azonnal a magzatba költözik. 

 
Ha megölik az orkot: 

1. Ha a rituálé előtt ölik meg Hranket 
ÉS aztán bebizonyítják, hogy ő ki volt {+2 
történet pont} 

2. Ha a rituálé előtt ölik meg Hranket 
DE nem tudták meg tervét, élőholttá fog 
változni{-5 történet pont}. 

3. Ha a rituálé alatt ölik meg Hranket 
VAGY bebörtönzik a lelkét {+3 történet 
pont}.  

4. Ha a rituálé után ölik meg Hranket 
ÉS bebörtönözték a lelkét {+1 történet 
pont}.  

5. Ha a rituálé után ölik meg Hranket 
DE nem tudták meg tervét, azaz a magzatba 
költözik {-5 történet pont}.  

 
Ha leteperik az orkot és testileg 

foglyul ejtik (menekülni sem tud), a 
várkapitány felkéri őket, hogy erős őrizet 
mellett Sinog Kulba szállítsák. {+2 történet 
pont} Ekkor a varázsló közvetlenül 
Gianagba nyit kaput számukra. 

7. Út Gianagba 
Gianagba áttételesen, csak az északi 

Térkapu hálón keresztül juthatnak el. 
Lehetőségeik: 

• Ha egyenesen Elnába lovagoltak 
Rayatból, a rabolt lovakon a hóvihar miatt 5 
(a gebéken 8) nap. Tiadlan fővárosából 1+1 
aranypénzért átléphetnek Erenbe, ahonnan 
váltott lovakkal 2 nap alatt Gianagba 

jutnak. De amíg tombol a hóvihar, nincs 
esélyük nekivágni az Elna felé vezető útnak. 

• Ha végig a Dotha-Fabioni udvarházban 
maradnak, Vierrivel elmehetnek Elnába. Az 
út a lomha batáron 6 nap. 

• Ha Aldhisslaba mennek, onnan varázslói 
beavatkozással vagy lovakon juthatnak 
tovább. Daugas mester hosszas előkészületek 
[+1 nap] után Tiadlan fővárosába 
teleportálja a csapatot, ha ki tudják fizetni a 
varázslat tetemes summáját (a kalandozók 
fellépésétől és az indokul felhozott érvektől 
függően 10-15 aranyat). Ha lovakat 
vásárolnak (1 arany 5 ezüst/hátas), de 
vezeték ló sem árt, 4 nap alatt elérnek 
Elnába. Onnan a fenti úton juthatnak tovább. 

• Amennyiben megszabadították a Dotha-
Fabioni családot a fenyegetéstől (megölték 
Hrankét, testileg foglyul ejtették vagy 
bebörtönözték a lelkét), Torritól olyan 
ajánlást kapnak, melynek birtokában a 
varázslómester ingyenesen és azonnal nyit 
kaput számukra Sinog Kulba, az egyik ottani 
kereskedelmi lerakat udvarába. [KM! Ezt 
semmiféle más érvre vagy fenyegetésre nem 
teszi meg!] 

8. A Kárhozottak Kútja 
Gianagba érve a megbeszélt helyen, a 

Hegylábhoz címzett fogadóban találják meg Athe 
Griotta-t, egy medvebundába burkolózó, ráncos arcú 
törpe nőt {+[maradék napok száma+] pont}. 
Vastagszálú, fekete haját ezüstcsat fogja hátra, kerek 
arcán barátságos mosoly villan a megérkező 
kalandozók láttán. Harci kalapácsával utat mutatva a 
fogadó különszobájába vezeti a csapatot, elkéri tőlük 
az okmányokat és a csomagot, majd italt és vacsorát 
rendelve csevegő stílusban kikérdezi a csapatot 
eddigi viszontagságaikról. [KM! Ezt időspórolás 
miatt nem kell részletesen lejátszani! Elég, ha a 
Játékosok nagy vonalakban vázolják a 
történéseket.] Amennyiben foglyul ejtették Hranket 
(akár testben, akár lélekben) és be is számolnak róla, 
Griotta még alaposabban kifaggatja őket, majd 
elmondja, hogy ezért a tettért tetemes summát (1000 
aranyat) utal ki nekik a hercegi kincstár. Ha 
                                                 
+ Ha pl. a 8. napon már itt vannak, akkor +6 pont, ha csak a 11. 
napon érnek ide, akkor +3 pont. 
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gyémántba börtönözve hozták el Hranke lelkét, azt 
még este elkéri Athe. [Másnap reggelre a 
gyémántból „kiszedik” a lelket és a börtön mélyén 
biztonságba helyezik. Ha Demanus varázsjelében 
van Hranke, akkor Athe új jelbe teszi a másik 
lelket.] A gyémántot reggel visszaadja (értéke kb. 
400-500 arany!). Ha szóba elegyednek vele, elárulja, 
hogy ő börtönőr Sinog Kul börtönében. A szigorított 
szabályok szerint csak egyedül mehet a 
börtönkazamatákba, nem tarthatnak vele a 
kalandozók, de holnap reggelre itt lesz az 
„őrizetessel”. Ezek után jó éjszakát kíván a 
csapatnak és másnap reggelig hagyja őket pihenni 
(szállás 20 réz/koponya). Reggelre visszatér egy 
faládikával, melyben az ólompecsét (és 
belebörtönözve a lélek) lapul.  

9. Hazafelé 
Ha megvan a lélek, irány Rowon. Ha elárulják 

Athe-nek, hogy nem tudják, hová kellett volna 
eredetileg érkezniük, a törpe nő egy közeli 
barlanghoz kalauzolja őket. Azonban itt lest vetettek 
a boszorkány kiszabadításán munkálkodó párthívei. 
Értékeiket lásd a Mellékletben. Taktikájuk egyszerű, 
de pontos időzítést igényel. Egy piperkőc 
párbajhősnek öltözött boszorkánymester elrejtőzik 
és figyeli a liget környékét. Ha a megfelelő csapatot 
látja közeledniℜ és azok nem veszik észre, a csapat 
elé lép, gálánsan meghajol és megszólal: „Ah, 
mennyit kellett várnom Önre, drága hölgyem! Repes 
a szívem az örömtől!” Eközben társainak mentálisan 
jelez, mire a rend varázslója a boszorkánymesternél 
lévő Zóna Varázsjel segítségével térkaput nyit, amin 
keresztül átözönlenek a fegyveresek (egy harci kör 
alatt 5) és minél hamarabb meg akarják kaparintani 
az ólompecsétet. A kapu bezáródásáig van 3 percük 
(18 harci kör). 

Az orwellánus harcosok nekitámadnak a 
csapatnak, a hátramaradt íjász és a 
boszorkánymester a varázshasználókat veszi célba. 
Ha túl közel merészkednek a kapuhoz, a varázsló 
3E-s tűznyilat lő a kapun keresztül a közelbe 
merészkedőkbe, és nekikezd egy Kisajtolásba. A 
szektások taktikája egyszerű, erőből lerohanni a 
csapatot. A boszorkánymester Villámtűkkel zavarja 
a varázshasználókat, de ha komolyodik a helyzet, 
mamapontjai fogytával megiszik egy adag Hatalom 
                                                 
ℜ Mágia érzékeléssel észleli az ólompecsétekből áradó manát 

Italát és valami erősebb villámvarázslattal 
próbálkozik. Ha a szektások legyőzik őket, az 
teljes bukás. Ha legyőzik a támadókat és 
megvan a lélekcsapda, a barlang mélyén 
megtalálják a Demanus által említett 
pentagrammát, és kapcsolatba lépve vele 
visszajutnak Rowonba. {+5 történet pont} Ha 
észreveszik a kémet és még azelőtt 
semlegesítik, hogy kaput tudna nyitni, akkor 
{+10 történet pont}, mivel megszerezték a 
másik varázsló Zóna varázsjelét. 

10. Epilógus 
Demanus megköszöni áldozatos 

munkájukat és elmondja, hogy egy orwellánus 
boszorkány lelke van a varázsjelbe börtönözve, 
akitől számtalan kérdésre választ várnak. 
Többek között, hogy ki az az áruló, aki a 
soraikba férkőzött. A jutalom fejenként 150 TP. 
{+15 történet pont} Ha Hranket 
megakadályozták, külön dicséretet kapnak 
(+200 TP/kobak).  

Mellékletek 

Eduardo testamentuma (kiadható 
segédlet a játékosoknak) 
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„Én Eduardo dwa Fotta, Uwel Ökle, mondom tollba e sorokat Darton Második Havának idusán, a Pyarron 
pusztulását követő 17. esztendőben. Érzem a halál szelét arcomon, s nem akarok úgy Darton színe előtt állni, 
hogy nem könnyítek lelkem terhén. Titkom nem szállhat a sírba velem. Lelkemnek addig nem lesz 
nyugovása, míg a szent bosszú nem végződik be. Az én karom már gyenge és nincs rendházamban több 
Bosszúangyal, aki a helyembe lépne. Kudarcot vallottam, mint bajtársaim is. De engem nem mágia, penge 
vagy méreg ölt meg, hanem az idő. Ti, Rendtársaim, kik utánam érkeztek, tudjátok meg, hogy tizenhat éve 
űzök egy fantomot. Egy Khenar nevű hitvány aszisz méregkeverő az, kivel tizenöt évvel ezelőtt végeztem, de 
Uwel Atya felnyitotta a szemem és éreztem, hogy lelke nem került az Égi Hatalmak ítélőszéke elé. Teste 
meghalt, de gonosz szellemét fekete rítusokkal ezen világhoz béklyózta. Végakaratom, hogy találjátok meg 
és teljesítsétek be rajta Uwel Igazságos Bosszúját, s akkor az én lelkem is nyugodtan tér meg az Öröklét 
Honába. Testemet és felszerelésemet szentelt földbe temettessék. Uwel legyen hozzám irgalmas!” 
A testamentum hátoldalán a következő sorok olvashatók. 
Kr.H.H.11. Lar-dor 
Ismét érzem jelenlétét, Uwelnek legyen hála. Messze van tőlem, de érzem. A várakozásnak vége, többé nem 
szökhet el, nem játszhatja ki az Örök Törvényt... 
Dr.M.H.8. Új-Pyarron felé 
Bizonyosságot leltem. Lelke, amit fekete mágiával bilincselt ehhez a világhoz, újból öntudatra ébredt. Most 
is érzem, ahogy egyre közeledek feléje. Új életre születve a lelke ezidáig elrejtőzött és én nem találtam meg, 
egész mostanáig, de Uwel megmutatta nekem az igazságot. Khenar, az aszisz, ismét itt van közöttünk... de 
nem menekülhet Uwel bosszúja elől. 
An.M.H.17. Hat városban 
Érzem őt, igen, egyre tisztábban érzem. Tizenöt éve ugyan meg tudott téveszteni, de ahogy a holtteste fölött 
álltam, Uwel jelet adott és tudtam, hogy lelke itt maradt, s nem került Orwella poklába... 
Ar.N.H.10. Erionban 
Eltökéltem magam, használom a Kaput Ifinig. Testemet megtörték az évek és már képtelen vagyok tovább 
várni. 
Ky.E.H.1. Ifinben 
Térkép segítségével végre sikerült megtudnom, merre lehet pontosan. Tiadlan! Nem mertem remélni, hogy 
ismét ott bukkan fel. Valahogy figyelmeztetnem kellene Dotha-Fabionit, hogy utódai életét veszély 
fenyegeti. Khenar, az aszisz ismét közöttünk jár. Nem mehetek átjárón, mert majdnem elvesztettem a 
nyomát. Hajó pedig nincs. El kell jutnom a szorosig. Uwel, segíts! 
Ky.N.H.20. Talavra városában 
Ebben a városban végre találtam hajót, és egy megszállott kapitányt, aki átvisz a szoroson, Uwelnek legyen 
hála! Igaz, majd az összes pénzemet elkérte... 
Da.E.H.12. Aldhissla előtt 
Megérkeztem Tiadlanba, de még nem engednek be a kikötőbe, a Fárosznál veszteglünk. Egy karnyújtásnyira 
van csak tőlem. Hosszú-hosszú idő óta nem vettem le baltámról a védőbőrt. Most megtettem és láttam, hogy 
még az aszisz féreg vére rozsdállik rajta, de még éles. 
Da.M.H.2. Aldhissla 
Távolodik, érzem távolodni. Utána kell mennem, nem szökhet el... 
 

 

12. Kérdezz-felelek a 
Négyszárnyú Holló fogadóban: 

• A falut Rayatnak hívják és ők mind 
a Duin alattvalói. Ebből kis gógyival 
rájöhetnek, hogy Tiadlanban vannak, 
párszáz mérföldre eredeti úti céljuktól.  

• A kapuszentélyről nem tudnak 
semmit, de az egyik öregebb helybéli úgy 
tudja, ott az Úrnőnek, Villének (Arel) 

szentelt kegyhely volt hajdanán, de évek óta 
nem járt arra senki.  

• Rowont nem ismerik, Gianagról vagy az 
Északi Hármakról már hallottak, de az 
messze van. Egyedül a tengerpartot tudják, 
ahová úgy lehet eljutni, hogy a postakocsival 
vagy lovakkal elmennek Aldhissla 
kikötővárosig, ami kétnapi járóföldre van 
innen dél felé. Esetleg északnak indulnak, 
négy-öt nap járóföldre van a főváros, de nem 
tudni, milyen idő van a hegyekben, tiszta-e a 
hágó. 
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• Jaktens elmondja, hogy van egy vendége, aki 
ugyan nagyon beteg, de világlátott embernek 
nézi, és talán ő tudja, hogyan juthatnak el 
Gianagba. Úgy tudja, hogy Aldhisslaban 
lakik varázsló, valami Daugas mester, aki 
talán tud segíteni. 

• Rayatban találhatnak eladó lovakat, ám ezek 
nem igazi hátasok és lószerszám sincs rájuk. 
Szőrén megülhetők ugyan Af lovaglással is, 
ám csak fele sebességgel képesek mozogni. 
Mf lovaglással a teljes sebesség is elérhető. 

• A fogadó istállójában áll hét váltás ló, de 
ezeket és lószerszámot semmi pénzért nem 
hajlandó eladni Jaktens.  

• Nem tudni pontosan, mikor jön a következő 
postakocsi. Hat napja ment el északnak egy 
batár, az talán még a napokban visszatér, 
mivel a főváros négynapi járóföldre van ide, 
de ez függ a hegyekben uralkodó időtől is. 

• Jaktens ismeri a Dotha-Fabioni családot, ők a 
kenyéradó gazdái, hiszen a postakocsik az 
övék. Aldhissla vitathatatlan leggazdagabb 
kereskedőcsaládja. 

• Eduardo úgy került hozzájuk, hogy a 
páncélba öltözött lovagot a falu déli szélén 
túl, az útmenti árokba gurulva találta meg két 
gazda három nappal a halála előtt és 
idehozták. A testamentum írásának estéjéig 
lázasan feküdt és amint magához tért, pennát 
és papirost kért, hogy leírja végakaratát, de 
nem tudta mozgatni az ujjait és nem látott 
tisztán. Ezért a fogadóssal akarta leíratni, de 
ő nem tud írni, csak a számokat ismeri. 

13. Diam Vierri monológjai (két napra 
elosztva!)  

Megjegyzés: Az idősödő kereskedőnek briliáns 
memóriája van és igyekezett minden apró részletet 
megtudni a Dotha-Fabioni házról. 

 
• Hogy kicsodák ezek a Dotha-Fabioniék? A 

család gazdag, egyike bizony a legtehetősebb 
kereskedőházaknak. Szerte Északon vannak 
lerakatai. Sokféle dologgal kereskedik ám, 
úgy tudom, a fegyvertől a drágakőig, az 
épületfától a faragott kőig, a búzától a borig 
számtalan dologra kötnek üzletet az alkuszai.  

• Képzeljék, kétszer is ikerfiúk születtek a 
családban, egyszer maga Torri meg a 
testvére, aztán tizenkét évvel ezelőtt 
Torri ikerfiai. De micsoda hatalmas 
csapás érte, múlt nyáron tragikus 
körülmények közepette elvesztette fiait. 
Azt halottam, csónakázás közben 
elkapta őket egy kiadós jégeső és a 
folyóba fulladtak. Minő 
szerencsétlenség! 

• A három gyermekéből már csak a 
kislány él, Tuulli, aki 14 éves, gyönyörű 
teremtés és a fiammal jegyzik el 
egymást. Már persze ha meg tudok 
egyezni ezzel a vén rókával. Úgy 
tudom, hogy Torri felesége újra áldott 
állapotba került. Ez bizonyos 
értelemben nem jó, persze nagyon 
örülök neki, de ha netán fiú születik, a 
lánya – és ezáltal az én fiam is – elesik 
az örökléstől. Okos az én fiam, jó partit 
talált magának. Aszongya a kis zsivány, 
hogy a városban látta meg a lányt! Piha, 
az utcán! Úgy őrködik a háza erkölcsei 
felett az a vén szárcsa, hogy az ablakba 
sem ülhet ki a lány, nemhogy még az 
utcán flangáljon! 

• Én mondom, ez az istenek büntetése ül 
ezen a szőrösszívű gazfickón. Micsoda 
bűnők nyomhatják a lelkét… Már az 
apja, Hranke Dotha-Fabioni is roppantul 
becsvágyó, óvatos, céltudatos ember 
volt, Torri pont ezeket a tulajdonságait 
örökölte. Még arra is képes volt, hogy 
saját testvérét kitúrja az örökségből, és 
jogfosztottá tegye, én mondom. 
Beszélik az emberek, hogy fivérét, 
Hranket, aki az elsőszülött volt, teljesen 
kiszorította apja kegyeiből és mindig 
azon mesterkedett, hogy ő legyen az 
egyedüli örökös. Volt valami zavaros 
ügy, valami vendéget megmérgeztek a 
házban és az idősebbik fivért 
gyanúsították meg, ám a bírák nem 
találták bűnösnek, mert nem őt végezték 
ki, hanem unokatestvérét főzték meg 
forró olajban. Borzalmas volt, nekem 
elhihetik, ott voltam én is. Viszont 
száműzték Hranket és nevét törölték a 
kalmárok céhjegyzékéből, jogfosztott 
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lett. Ez viszont nem tiszta, mivel ha bűnös, 
miért nem végezték ki, ha meg nem az, 
miért száműzték? Hiába no, nagy gazfickó 
ez a Torri, de gazdag, dúsgazdag! És ha 
gazdag, akkor lehet bármekkora gazember, 
senki sem emelheti fel a szavát ellene! 

• Ekkortájt vakult meg az anyjuk, 
Ewa Fabioni. Rebesgetik, olyasmit látott, 
ami miatt az istenek átokkal sújtották, 
konoksága miatt a bíráknak nem volt 
hajlandó semmit sem mondani. Biztos nem 
akart a fia ellen tanúskodni. 

• Pedig úgy hallottam, ez a Hranke fiú 
igen ügyesen intézte a dolgokat Ifinben, 
ahová még az apja küldte tanulni. Én 
mondom, felvirágoztatta azt a lerakatot. 
Miután száműzték, tönkre is ment az az 
üzletrész teljesen, azóta sincs ott jelen a 
ház. Képzeljék, azt is suttogják a népek, 
hogy szörnyű átok ült azon a városon. Bárki 
tiadlani kalmár vetődött oda, hamarosan 
meghalt. Különös, de nem tudni, hogy 
mitől. Szerintem a száműzött fivér átkozta 
meg a tiadlani kalmárokat, akik kivetették 
maguk közül. 

• Úgy tudom, hogy kilenc vagy tíz 
évig volt távol Hranke. Teljesen betegen 
tért haza, meghalni. A fivére igen cudarul 
bánt vele, amikor felfedezte, hogy visszatért 
Aldhisslaba, fegyvereseket, valami 
bosszúállókat vagy miket küldött a saját 
vére nyakára. Azok meg utolérték és 
megölték. És tudják, mi az igazán szörnyű? 
Az anyjuk beletébolyodott a 
testvérgyilkosságba." 

14. Események, azaz mi lett 
volna, ha … 

…a kalandozók nem avatkoznak 
közbe 

1. nap: Este: Megérkezés Rayatba. 
Találkozás a haldokló lovaggal. A 
testamentum.  

2. nap: Reggel: Temetés. Este: Diam 
Vierri és kíséretének érkezése Rayatba.  

3. nap: Déltájban: A Vierrit szállító 
batárt rablótámadás éri. Rayatot eléri a 
hóvihar. 

4. nap: Este: Megérkezik Aldhisslaba Vierri és 
fia, valamint Hranke, mint kocsikísérő. Éjjel: 
Aldhissa városára lecsap a hóvihar. Hranke a 
kalandozók szobájánál hallgatózik. 

5. nap: Reggel: Diam Vierri és Torri Dotha-
Fabioni találkoznak. Délben: Bemutatják 
egymásnak a gyerekeket. Este: Az ork nekilát terve 
kivitelezéséhez, lefekszik aludni, majd az egyik 
szolgálón, Fyrin végrehajtja az Orgyilkosság 
varázslatot. A lovász az ork motozására felébred és 
hallja a varázslat szavait majd az elalvó ork aszisz 
nyelvű motyogását. 

6. nap: Reggel: A hóvihar dühöngése 
alábbhagy. A háznagy, Wo mester, miután észlelte, 
hogy Fyri elméjéről lefoszlott a Membrán, 
gyanakvással tekint a folyton szimatoló, 
kíváncsiskodó, fantomokat kergető kalandozókra, 
mivel a vacsorát Fyri szolgálta fel a csapatnak. 
Visszaállítja a Membránt. Délután: Dode elméjét is 
megtámadja az ork, majd titkos rejtekére siet és iszik 
a Hatalom italából. Wo nyomozni kezd, és a 
kalandozókat gyanúsítja meg. Megkéri őket, hogy ne 
mozduljanak el a szobából. Este: A karakterek és a 
felszolgálók ételét megmérgezi az ork. A mérget, 
persze tudtán kívül a tetemes játékadóssággal bíró 
szakács keverte be az ételbe. A méreg 6. szintű, 
idegrendszerre ható anyag. Felszívódási ideje K6/2 
óra. Ennek leteltével az áldozaton az 
ételmérgezéshez hasonló tünetek mutatkoznak 
(émelygés, hányás), súlyos esetben ájulást, kómát 
okoz. Még másnap is gyengeséget, remegést éreznek 
az áldozatok (24 óra alatt bomlik le a méreg). Éjjel: 
Úgy érzi, hogy szorul a hurok, ezért Hranke megöli 
a szaglászó háznagyot és a holttestet a titkos 
átjárókban rejti el.  

7. nap: Reggel: Eláll a hóvihar. A 
szállásmester kénytelen Fyrit és Dodet betanítani 
felszolgálónak, mivel a kukták gyomorrontással 
megbetegedtek. A tanítás nagy üvöltözéssel jár. 
Délben: A kereskedő ebédet ad Vierri mesterkalmár 
tiszteletére és megtartják a gyermekek kézfogóját is. 
Az ebéd felszolgálásakor az elvarázsolt szolgák 
támadásba lendülnek az ebédlőben. A kavarodást 
kihasználva Hranke elkábítja és elrabolja várandós 
sógornőjét, majd a titkos kamrában megrontja 
magzatát. Ezután az egyik néptelen folyosón kiteszi 
és visszasiet az istállóba. Délután: Diam Vierri és 
fia azonnal hazaindulnak. A kíséretben ott van 
Hranke is. Este: Befut a postakocsi Rayat felől. 

8. nap: - 
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9. nap: Diam Vierri eléri Rayatot, de csak 
lovakat váltanak. 

10. nap: - 
11. nap: - 
12. nap: Hranke lelke átköltözik a magzatba, 

elhagyva az ork testét, aki belehal. 
13. nap: Dél: Diam Vierri eléri Elnát, Tiadlan 

fővárosát.  
14. nap: Délután: Griotta egyedül vág neki az 

útnak, de az orwellánusok elkapják. 

15. A ház lakói és mondandójuk:  
Jeup, a lovászfiú: „Sheimiro, a szakács 

állandóan Mata szoknyája körül kujtorog, látom én. 
Az ork álmában vartyog, mintha idegen nyelven 
beszélne, de nem orkul, ahogy az anyjával. Csak 
motyog, meg sziszeg, és nem értem.” –> Vissza tudja 
idézni, és ha a kalandozó közül valaki beszél aszisz 
nyelven, az megérti. „Én leszek a leggazdagabb!” 
meg „Úgy megyek, ahogy jöttem!”  

 
Burúgha, az ork nő: Általában a 

mosókonyhában van. Feltűnhet, hogy a nő laposakat 
pislog, folyamatosan aludna (nyár óta álomkóros). 
„Maguk mit aka'nak mámeg tűűlem? Haggyanak 
alunni. Az a büdös kölök se hagy soha alunni. 
Mindég 'ugdos éjjel, meg mo'og. Nem is aptya fija, 
az mán szentigaz. Valami átkozott cse'egyerek, 
tündé'po'onty! Az legalább rendesen viselkedett, nem 
legyeskedett ennyit a zembe'ek kö'ül. Meg ahogy 
kelleti magát köztük, pfúj! A szülőannyával má nem 
is áll szóbam úgy ám!”  

 
Glubrok, az ork suhanc: Kocsikísérő a 

kereskedőház batárjain. Kb. 1,8 láb magas, 
kilencven lat körül van a súlya. Kopottas bőrpáncélt 
visel, számszeríjának tusáját apró rovátkák borítják, 
lelőtt ellenfelei.  Apja tisztét vette át tavaly nyáron, 
amikor az öreg orkot megkéselték a városban. 
Remek céllövő. Nem egy beszédes fajta, ha 
kérdezik, csak a vállát vonogatja. Állandóan az 
ember szolgák közelében sündörög, folyamatosan 
figyeli őket, a viselkedésüket, hallgatja a 
beszélgetésüket. A csapatot is szemmel tartja, mióta 
Jaktenstől megtudta a nyomában koslató lovag 
felbukkanását, meg hogy beszélt az egyik 
kalandozóval. [Ő Hranke, a boszorkánymester! A 
színlelés mestere, nem fogja elárulni magát 

egykönnyen. Statisztikáit, terveit és harci 
taktikáját lásd a Mellékletben.] 

 
Derek Hewarr: az öreg kocsihajtó. Ősz 

haja zsíros csimbókokban lóg, szélcserzette 
arcából vizenyős tekintettel méreget mindenkit. 
Fekete bőrruhát, mocskos vászongatyát, széles 
karimájú bőrcsuklyát visel, egész nap az 
istállóban henyél. „Ja, a suhanc? Mikó' 
meghótt az aptya valami kocsmai csetepatéba' 
mútt nyáron, a fija vette át a helyit, tuggyák? Jó 
lövő ám, úgy céloz, mint az istennyila. 
Biztosabb a keze, mint az aptyának vót, biza! … 
Tuggyák ki lőtt ilyen prímán? Hranke úrfi, 
biza! Nagy franc vót ám az úrfi, igencsak 
ritkította a sirályokat a toronybú…” 

 
Dode és Fyri: szolgák. Nincs számottevő 

infó, csak nemrég kerültek a házhoz. [Az ork 
őket használja végrehajtónak, mivel tudja, hogy 
a titkárral másképp nem futnak össze, csak az 
ebédnél, de ahhoz, hogy fitt legyen az akcióra, 
pár nappal előre kell elvégeznie a 
varázslatokat.] „A zork meg uan büdös, hogy 
csuda. Amikó kocsira kerűt, szóttam a fiúknak 
oszt belevágtuk a dézsába. Hinnye, hogy 
kapálózott, igaze Dode?”  

 
Mata Lieka: a szállásmester. Középkorú, 

de csinos nő, rézvörös, hullámos hajjal és kék 
szemekkel. határozottan kézben tartja a ház 
gazdálkodását. Ő osztja be a kalandozók 
szállását. Nincs számottevő infója, kivéve a 7. 
nap reggelén, amikor hangosan szapulja a két 
tohonya, mihaszna alakot, Dodet és Fyrit, 
akiket villámgyorsan meg kell tanítania 
felszolgálni az ünnepi ebédet, mivel a 
felszolgálók elcsapták a gyomrukat. A másik 
nagy baja, hogy mivel iszonyatos bűz van az 
ebédlőben és délig nem szellőzik ki, kénytelen 
az ünnepi lakomát a jóval kisebb 
könyvtárszobába tenni. 

 
Kewian, Gaugali, Alehandro: 

felszolgálók és kukták. Nincs számottevő infó. 
Együtt szoktak lumpolni a szakáccsal, aki 
„Sheimiro? Az jócskán eladósodott már 
Félkarú Gilnél, csoda, hogy még életben van. 
Azok a fiúk nem viccelnek, az öreg orkot is 
kicsinálták.” 
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Sheimiro: a szakács. Harmicas fickó, 

pocakot eresztett, kopaszodik. Tetemes 
játékadósságai vannak a városban. Ha a 
karakterek hajlandók kifizetni (3 arany), 
segít összehozni egy találkát, ahol 
felbérelhetik a boszorkánymestert. „Mit 
mondott az a kis suttyó? Méghogy én meg 
Mata asszony? Na megállj, nem kapsz 
vacsorát. Ő meg állandóan a kisasszonyt 
bambulja. Ki is szöktek a városba ám, 
láttam őket a kocsmából! Volt velük valami 
harmadik fiú is, valami úrfi-féle.” 

 
Teo Boffoni: Torri fiatal, törtető 

titkára. Nagytermetű, kerekképű fickó. 
Fennhordja az orrát, el van telve saját 
fontosságával. Nem ereszkedik le a 
kalandozókhoz. [Az ork őt szemelte ki 
áldozatnak, mivel túlontúl veszélyezteti az 
öröklésről szőtt terveit.] 

 
Minea: a feleség, 38 éves, szép 

vonású nő. Rövid, mézszőke haja és kék 
szeme van. Ővele csak az ünnepi ebédnél 
találkoznak, mert mióta mindennapos, a 
kereskedő még a széltől is óvja. Nem 
tudnak vele beszélni, a kézfogói ebédig nem 
is látják. A szobája előtt mindig áll őr. 

 
Tuulli: a kereskedő cserfes, 

életvidám tizenéves lánya, Nagyon hasonlít 
az anyjára, neki is rövid, mézszőke haja és 
kék szeme van. Nem tudnak vele beszélni, a 
kézfogói ebédig nem is látják. 

 
Ezye: nevelő- és társalkodónő. 

Enyhén csúnya, idősebb nő, az ötödik X 
környékén. Amióta megérkezett a két 
Vierri, folyton a fiatalokra felügyel, szinte 
csak róluk tud beszélni. „Az ikrek mikor 
haltak meg? Nem tudom. Es azután 
kerültem ide, hogy a rájuk felügyelő nevelő 
öngyilkos lett. De úgy hallottam, hogy 
valamikor Dreina Első Havában haltak 
meg.” 

 
Wo mester: háznagy, letelepedett 

harcművész. Középkorú, kopasz kis ember, 
nagy hanggal. Ha faggatni kezdik, nem 

mond semmit, sőt figyelmezteti a kérdezősködőt, 
hogy ne éljen vissza a vendégbarátsággal. Annyit 
mond el katonás stílusban, hogy ő felel az udvarház 
és lakóinak biztonságáért, ő készíti fel a 
kocsikísérőket, ő felügyeli a ki- és berakodást, ő 
osztja be az őröket.  

[Minden egyes lakót asztrális és mentális 
védelemmel látott el, elméjüket statikus pajzsokkal 
és membránnal övezi. Amikor Fyri elméjéről eltűnik 
a Membrán, attól kezdve gyanakvással szemléli a 
jöttmenteket, és ahogy Dode elméje is eltűnik 
számára, azonnal a kalandozókhoz rohan és 
felelősségre vonja őket. Ha a kalandozók túl sokat 
sertepertélnek a szolgaszállás körül, kérdezgetik a 
szolgákat, vagy ha Mentálszemmel vagy 
Auraérzékeléssel kezdik vizsgálgatni a lakókat, 
netán Mentál-, vagy Asztrálvarázslattal 
próbálkoznak, azonnal jelenti a kereskedőnek. Torri 
türelmét vesztve azzal fenyegeti a kalandozókat, 
hogy ha nem viselkednek jó vendéghez méltóan, 
kizárja őket a házból, mint vetélytársainak kémkedő 
gyanús bajkeverőket.] 

16. A Dotha-Fabioni udvarház leírása  
Dőlt betűvel azok a szobák vannak, amikbe 

nem tudnak bemenni, csak ha beinvitálják őket. 
Helyiségek a pincében: 

• Régi kincstár (csak titkos járaton keresztül 
érhető el) ez képezi a palotaerőd mágikus 
védelmének középpontját is – itt tárolja 
Hranke a felszerelést: 8 üvegcse Hatalom 
itala, egy Hatalom amulettje, Kígyószív szent 
szimbólum, méregalapanyagok és elkészített 
mérgek, alkimista készlet (üstök, lombikok, 
retorták), álöltözetek, fegyverek 

• Borospince 10*20 méter hosszú 
• Ciszternák 

 
A ház földszintjén: 

• Szolgaszállások, Raktár 
• Alacsonyabb színvonalú vendégszállások – 

két szobánként egy kandalló 
• Fürdőház 

 
Az első emeleten: 

• Bejárat és előtér 
• Konyha 
• Ebédlő (6*10 terem) a régi szárnyban 
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• Könyvtár (6*6 terem) a régi szárnyban 
• Lakószobák (Torri, Tuulli, Minea az új 

szárnyban, Hranke volt szobája a régiben a 
könyvtár mellett) 

• Vendégszobák a régi szárnyban (Diam és a 
fia) 

• Dolgozószoba az új szárnyban (feljárat a 
kincstárba) 

 
A második emeleten: 

• Lakószobák a régi szárnyban (Ewa Fabioni) 
• Kis torony a régi szárnyban (a matróna 

szobáján keresztül) 
• Kincstár az új szárnyban (feljárat csak a 

dolgozószobán keresztül) 
 
Külön épületek: 

• Védtorony 
• Istálló 
• Kocsiszín 
• Raktárak 

 
Titkos átjárók szövik át a ház régebbi építésű 

szárnyát. Ajtók nyílnak  
• Hranke volt szobájából (egy szolgáló 

megmutatja a szobát, az ajtaja zárva van, 
nincs módosító),  

• a könyvtárból (-25% a Képzettségpróbára), 
• a toronyszobából (nincs módosító), 

• az istállóból (-20% a 
Képzettségpróbára, de Hranke Wo 
mesteren keresztül igyekszik 
megakadályozni a kutatást – ha nem 
sikerül, utánuk megy és igyekszik 
végezni a csapattal), 

• a kerti kútból (csak kifelé nyílik, de 
kiékelhető). 

• Az átjárókat nyitó mechanikus 
berendezésekre csak igazán alapos 
kutatással találhatnak rá. Titkos átjárók 
kötik össze a második emeleti 
toronyszobát, Hranke volt szobáját, a 
könyvtárat az első emeleten, majd innen 
vezet lefelé egy járat a régi kincstárba 
(ami a védtorony alatt helyezkedik el), 
illetve az istálló felé és a park felé a 
kútba. A kémlelőnyílások segítségével 
nyomon követhető (látható VAGY 
hallható) minden, ami a helyiségben 
történik. 

 
Kémlelőnyílások vannak 

• a konyhában, 
• az ebédlő, 
• az összes régi lakószoba és 
• a vendégszállások falaiban. 

Nagyon figyelmes kutatással találhatnak 
rá (-25% a Képzettségpróbára). 

 
17. Nyilvános helyek Aldhisslaban 

Erre a részre csak akkor van szükség, ha nem élnek a Dotha-Fabioni ház vendégszeretetével és a 
városban kívánnak megszállni, netán információk vagy szórakozás miatt kocsmáznak. 

 
Név Tulajdonos Típus Hely Verekedés∇ 

A Fároszhoz Dorman Gad-Farnesse Fogadó Polgári n. 0 
Fango Leone Gad-Farnesse Fürdőház Polgári n. 0 
Éjjel Fénye Yishi Amisha Fogadó Polgári n. 0 
A Kisinashoz  Jaemon Ophar Kocsma Polgári n. Zs 10% 
Onajar Tavernája  Onajar Taverna Polgári n. 0 
Fényszárnyú Kerúbok Petra Aquer Bordély Polgári n. 0 
A Narválszarvhoz  Edmond Focke Fogadó Kikötő M 10% 
Félkarú  Félkarú Gil Kocsma Kikötő Zs 25% 
Hullámsír  Caleph Wellin Kocsma Kikötő M 50% 
Lándzsa és Pajzs  Zord Bodega Kikötő Zs 30% 
Két Szív Háza Martisa Zihman Bordély Kikötő 0 

                                                 
∇ Zs = zsoldosok; M = matrózok 
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Kétgallonos Söröskrigli Torge Kocsma Kikötő M 10% 
 

Típus: 
Fogadó: hideg, meleg, étel, ital, 

szállás – árak alapkönyv*20% 
Taverna: hideg, meleg étel, ital – 

árak alapkönyv*10% 
Bodega: hideg étel (sült, pástétom), 

ital – árak alapkönyv szerint 
Kocsma: mindenféle égetett szesz; 

szerencsejáték– árak alapkönyv szerint 
 
A Verekedés oszlop jelöli, hogy 

mekkora esélyük van arra, hogy a 
matrózok, vagy a zsoldosok beléjük 
kötnek. Erre a kocsmában töltött első 
negyed óra (egy ital) után van esély és 
negyedóránként nő 10%-kal. A kötekedés 
esetén a fejükhöz vágott sértő 
megjegyzések miatt Asztrálpróbát 
kötelesek tenni percenként, növekvő 
negatív módosítókkal (első percben 0, 
második percben -1, és így tovább). A 
kocsmáros próbálja megakadályozni a 
verekedést, és figyelmezteti őket, hogy 
könnyen a dutyiban találhatják magukat, 
ha keresik a bajt. Ha a csapat több mint 
fele elrontja a próbát, elvesztik a fejüket, 
és a kezük ügyébe eső dolgokkal a 
kötekedőkre támadnak. 

NJK-k – szövetségesek 

Wo mester, a Dotha-Fabioni 
család háznagya 

3. TSZ harcművész 
Jellem: Rend 
Vallás: Ville (Arel) 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 12 
Állóképesség:17 
Gyorsaság: 15 
Ügyesség: 17 
Egészség: 16 
Szépség: 9 
Intelligencia: 12 
Akaraterő: 13 

Asztrál: 12 
 
Max/akt. Pszi-pont: 21/6 
AME: 30 
MME: 30 
Ép: 11  
Fp: 43 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Puszta kéz 28 43 96 7 K3 
Khiel1 36 60 110 - K6+3 
Sai 37 53 114 - K6 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: Vakharc, 10 Fegyverhasználat, 4 
Fegyverdobás, Fegyvertörés, Lovaglás, Úszás, 
Futás, Sebgyógyítás, Belharc, Földharc, 
Hadvezetés, Helyismeret (Aldhissla), 
Nyelvismeret (toroni) 3. szint, Nyelvismeret (erv) 
4. szint  

Mesterfokú: Pszi - Slan út 
Százalékos: Mászás 50%; Esés 61%; Ugrás 

40%; Éberség/Észlelés 30%  
 
Wo mester 10 fő jól képzett, 1. TSZ 

harcművésznek parancsol, akik mind a 
tanítványai, hűségük a mester irányában szinte 
megingathatatlan (30 E-s erősítés szükséges). 
Reggelente és esténként a palota udvarán edzi 
őket. Statisztikáik: KÉ 33 TÉ 60 VÉ 105 Fp 28 Ép 
14; Ψp 7 AME 23 MME 26 (sárkányfullánkkal és 
hosszú lándzsákkal vannak felszerelve; 3 közülük 
hosszú íjjal - CÉ 10) 

Ellenfelek 

Khenar/ Hranke, a boszorkánymester 

13. TSZ boszorkánymester 
Jellem: Káosz-Halál 
Vallás: Orwella 
 
 

                                                 
1 Sárkányfullánk kard 
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Tulajdonságai: 
Erő: 18 
Állóképesség:14 
Gyorsaság: 11 
Ügyesség: 20 
Egészség: 21 
Szépség: 3 
Intelligencia: 12 
Akaraterő: 17 
Asztrál: 15 
 
Max/akt. Pszi-pont: 55 
AME: 55 
MME: 572 
Max. Mana-pont: 91 
Ép: 18  
Fp: 74 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 46 59 111 40 +2 
Sryn-tőr 56 73 116 - K10/2+2 
Számszeríj szurony 48 69 121 - K6+2 
Számszeríj 48 - - 56 K6+1 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: 3 Fegyverhasználat (sryn-tőr, 
könnyű számszeríj, szurony), 1 fegyverdobás 
(tőr), Nyelvismeret (pyarroni, erv) 4. szint, 
Nyelvismeret (toroni, aszisz) 3. Szint, Írás/olvasás, 
vakharc, ökölharc, lovaglás, úszás, 
nyomolvasás/eltüntetés, Vallásismeret (Orwella), 
balzsamozás, hamisítás, alkímia, kötelékből 
szabadulás 

Mesterfokú: Pszi, hátbaszúrás, 
méregkeverés,-semlegesítés, Helyismeret, 
álcázás/álruha, hangutánzás 

Százalékos: helyismeret (Aldhissla) 90%, 
éberség/észlelés 30%, rejtőzés 100%, lopódzás 
100%, Mászás 50% 
Taktikája 

                                                 
2 Pszí-tudását felhasználva felhelyezett magára egy 
Membránt, ami tudatja vele, ha valaki Mentálszemmel 
rápillant. Ennek érzékelésekor és tervének alakulását 
figyelembe véve a KM feladata eldönteni, mit is tesz 
Hranke. 

• Amíg nincs ellene szóló bizonyíték a 
kezükben, addig nem törődik velük, 
hanem bemártja őket Wo mesternél. 

• Ha úgy érzi, hogy a leleplezés szélén áll és 
nincs vesztenivalója, megpróbálja a JK-
kat egymás ellen fordítani. Erre eszményi 
módszer lehet, hogy valamelyik kétkezi 
harcos (barbár vagy gladiátor) asztrális 
pajzsát semmissé téve (-50 Ψ-pont, 1 
szegmens) rögtön utána Gyilokvágyat 
varázsol rá (-90 Manapont, 12E, 3 
szegmens). Ezután iszik egy adag 
Hatalom italát és egy kicsit távolabb 
húzódik a kibontakozó küzdelem 
helyszínétől...  

• Ha nagyon szaglásznak utána a 
kalandozók, és lát esélyt az egyenkénti 
leszámolásra, valami hihetőnek hangzó 
mesével (pl. a titkár úr hívatja, titkos 
üreget talált) elcsalja egyikőjüket és ha 
már egyedül vannak, egy csendes helyen 
(kocsiszín, borospince, lépcsőház a 
titkosátjáró közelében) előreengedi és 
megpróbálja hátbaszúrni [KM! Ne feledd: 
90%-os lopakodás, Mf Hátbaszúrás!] a 
csizmaszárából előrántott Sryn-tőrrel3. Ha 
sikerül, a hullát elrejti. 

• Ha szemtől szembeni harcra kerülne a sor, 
egy erős Villámlánccal lebénítja a 
támadóit, majd miután a 
varázshasználókat Izzó idegek vagy 
hasonló varázslattal kivonta a 
forgalomból, Tűzalakot felvéve próbál 
menekülni. A ház körül rejtőzik el és az 
alkalmas pillanatban visszalopódzik a 
titkos átjárókon keresztül. 

• Ha lelepleződött, elmenekül és onnantól 
az "árnyékokból" támad. A ház csak általa 
(és anyja által) ismert titkos átjáróit 
használva próbálja kivitelezni tervét. 

• Ha valamilyen okból nem tud lejutni a 
titkos kincstárba, vagy veszélyesnek ítéli, 
inkább a kert felé próbál kijutni a 
városba... 

Különleges képességei 

                                                 
3 a Sryn-tőr gyors döfésre szolgáló harcművész fegyver. 
Eredetileg Hranke kezéhez lett elkészítve, de új teste 
tenyeréhez alakíttatta át. 
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Boszorkánymesteri mágia 
használata, harc közben elsősorban 
Villámmágiát és gyors lefolyású 
betegséget, rontást idéz ellenfeleire. Ha 
van ideje egy kicsit felkészülni, szívesen 
használja a Gyilokvágyat. Éjszaka 
álmában igen nehéz meglepni az Őrző 
szem varázstetoválás miatt, amit, mióta a 
JK-k itt vannak, minden este feltölt. 
Hranke szörnyű terve  

Este, mialatt a szolgák borozgatnak 
meg kártyáznak, Pszi-ostrommal lebontja 
a tervéhez kiválasztott szolgáló elméjét 
övező Membránt (1 másodperc – 10 Ψp) 
és a Mentáltestet védő statikus pajzsot (1 
másodperc – 25 Ψp), amit Wo mester, a 
háznagy tett fel. Ezek után az 
Orgyilkosság varázslattal (3 másodperc – 
35 Mp) megfertőzi a szolgáló elméjét: 
Orgyilkosság varázslattal Teo Boffoni 
megölésére kondicionálva őt, majd 
visszaépíti a Statikus pajzsot (15 perc – 
25 Ψp). 10 óra alvás után visszatér az 
összes Ψ-pontja. Másnap ugyanezt 
elvégzi az éppen szunyókáló másik 
szolgálón, de itt már nem építi vissza a 
Statikus pajzsot, mert arra Wo mester 
beavatkozása miatt már nem lesz ideje. 
Mivel maguktól nem kerülhetnek a két 
kereskedő közelébe, a kézfogó vacsora 
előtt méreggel megbetegíti a felszolgáló 
inasokat, így a szállásmester kénytelen 
gyors csereként a gyilokvágytól égő 
suhancokat beosztani.  

Az ebédlőben bűzkivonatot locsolt 
szét, emiatt a szállásmester kénytelen a 
kézfogót a könyvtárszobába áthelyezni, 
de egy könnyed legyintéssel elintézi, 
hogy ez egy exkluzívabb helyszín egy 
ilyen nagy horderejű eseményhez. Ezt 
Hranke azért tette, mert csak itt van titkos 
átjáró, ahonnan elő tud lépni. 

Az ebéd alatt a második fogásnál a 
felszolgálók/merénylők a sültszeletelésre 
használatos késsel támadnak rá a titkárra. 
A nagy kavarodásban az ork kilép a titkos 
fülkéből és Torri várandós feleségét 
elkábítva magával cipeli a titkos 
kincstárba, ahol elvégzi rajta a magzat 
megrontása varázslatot. Ezután a nőt a 

volt szobájában kiteszi és visszaiszkol az istállóba. 
Másnap a Vierri-család kocsikísérőjeként elhagyja 
a házat és északnyugat felé halad. A negyedik 
napra költözik át lelke a magzatba, ekkor hagyja el 
lelke az ork testét, akinek porhüvelyét társai 
hozzák haza. Egy hónap múlva megszületik a 
Dotha-Fabioni család örököseként, s ezzel elérte 
célját. Ennek következményei nem jelentkeznek 
azonnal, de húsz év múltán, amikor átveszi a 
kereskedőház irányítását, minden erejével, 
pénzügyi és politikai hatalmával azon fog 
mesterkedni, hogy gonosz céljait mozdítsa előre. 

 
KM! Ne feledd, Hranke nem ostoba fickó. 

Mindig biztosra megy és kivárja, míg a legtöbb 
tényező az ő javára fordítja a küzdelmet. Nem 
fog őrült módon harcot kezdeni, inkább 
elmenekül és kivárja a megfelelő pillanatot. 

Egyéb ellenfelek 

Útonállók 

6 útonálló lándzsával – Statisztikáik: KÉ 
12; TÉ 25; VÉ 76; Fp 10; Ép 5; SFÉ 1 (bőrpáncél) 

2 útonálló rövid íjjal – Statisztikáik: KÉ 
12; CÉ 15; VÉ 76; Fp 10; Ép 5; SFÉ 1 (bőrpáncél) 

távolságuk 15 lépés 

Kocsmai verekedők 

zsoldosok – Statisztikáik: KÉ 22; TÉ 36; VÉ 
98; Fp 29; Ép 8; Af képzett kocsmai verekedők 

matrózok – Statisztikáik: KÉ 18; TÉ 30; VÉ 
90; Fp 21; Ép 7; Mf képzett kocsmai verekedők 

Orwellánus támadók 

Megfigyelők  

boszorkánymester tőrkarddal (Mf használó)  
– KÉ 34 TÉ 70 VÉ 120 CÉ 12 Fp 20 Ép 10; 

Ψp 19  Mp 21 AME 53 MME 51 SFÉ 1 (díszes 
bőrpáncél)  

Orwella-papnő keskenypengéjű karddal (ha 
van 3 kör szabad cselekvése, toroni pokollal 
mérgezi meg a pengét) 

– KÉ 24 TÉ 56 VÉ 103 Fp 41 Ép 12; Ψp 19 
Mp 34 AME 58 MME 54 SFÉ 1 (díszes 
bőrpáncél)  
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Támadók 

Íjász könnyű nyílpuskával – Távolsága 25 
lépés 

– KÉ: 23 TÉ: 47 VÉ: 98 CÉ: 32 Fp: 39 Ép: 9 
Ψp: 16 AME: 49 MME: 52 SFÉ:3 (sodronying)  

4 fejvadász hosszú kardokkal és rövid 
kardokkal (kétkezes harcmodor) 

– KÉ: 27 TÉ: 70 VÉ: 114 CÉ: - Fp: 42 Ép: 
10 Ψp: 14 AME: 55 MME: 50 SFÉ:3 
(sodronying) Sebzés: k10+1 

18. Segédlet még egyszer– Mi van 
akkor, ha... 

... vonakodnak a küldetést elvállalni? 
A varázsló figyelmezteti a kalandozókat, 

hogy ez igen fontos feladat, elsősorban Rowon és 
a Dartonita Rend érdekeit szolgálja, és nem tűr 
haladékot. Ennél többet egyelőre az ügy kényes 
volta miatt nem hajlandó elárulni. Ha 
visszautasítják, akkor vége a kalandnak, de ennek 
nem szabad bekövetkeznie. {-1 szerepjáték pont} 

 
... rákérdeznek a csomag tartalmára? 
A varázsló kis mosollyal a szája sarkában 

elárulja, hogy ezt szánta börtönül a 
boszorkánynak, egyszóval vigyázzanak rá. {+1 
szerepjáték pont} 

 
... kibontják a csomagot? 
Féltenyérnyi ólompecsétet találnak benne, 

amibe két varázsjel van rajzolva. Csak 
Mágiaismeret képzettséggel határozhatók meg 
pontosan a varázsjelek (Lélekcsapda, Mágikus 
Aura). Rúnamágia képzettséggel az egyikről 
felismerhető, hogy köze van a nekromanciához, a 
másikban pedig felismerni vélik Demanus nevét. 

 
... nem akarnak a szentélytől elmozdulni? 
A medve nem örül a hívatlan látogatóknak 

és amint magához tér (30 perc), a kalandozók 
jelenléte harcra ingerli. Ha legyőzik és maradnak, 
két nap alatt elfogy a magukkal hozott víz és 
élelem. Ugyan találnak havat és vadászhatnak az 
erdőben, de a kaland nem célja nem könnyed téli 
piknikelés.  

 
... túl korán (eltévedtek, nincs meg a lélek, 

nem az érkezési helyen vannak) lépnek 
kapcsolatba a varázslóval? 

A varázsló rövid telepatikus üzenete az 
üzenet küldőjének: "Eredményt várok, nem 
kifogásokat!" vagy valami hasonló. Amíg nincs a 
lélekcsapdában lélek, addig nem hajlandó 
tárgyalni velük. {-2 szerepjáték pont} 

 
... nem a település felé indulnak az úton? 
A KM próbálja meg visszafordítani őket, 

például farkasvonítással vagy a közelgő 
hóviharral. 

 
... nem akarnak beszélni a haldokló 

lovaggal? 
Ha a fogadós hiába erősködik, akkor a 

lovag – miután Jaktenstől megtudta, hogy 
idegenek érkeztek – minden erejét összeszedve 
lebotorkál a csapszékbe, hogy beszéljen velük. 
{±1 szerepjáték pont} 

 
... kötekedni kezdenek Eduardoval vagy nem 

hisznek neki? 
Utolsó erejével elvarázsol egy Hatalom 

szavát, melyből a kalandozók megtudhatják 
tapasztalati szintjét és főbb harcértékeit. Ez talán 
elgondolkodtatja őket. Ám a varázslat annyira 
kimeríti, hogy elájul. {±1 szerepjáték pont} 

 
... meg akarják gyógyítani Eduardot? 
A kínjait tudják ugyan csökkenteni, de 

nincs remény. Eduardo keze és lábfeje elfagyott 
és üszkösödik, tüdőgyulladása pedig előrehaladott 
állapotú (a játék szempontjából azt jelenti, hogy 
gyors lefolyású biztosan halálos betegsége van). 
Egészsége – idős kora miatt – 10 alatt van. A 
próbálkozásért {+2 szerepjáték pont} adható. 

 
... elkötik a postakocsi állomáson található 

lovakat? 
A lovakon egyedi billog van. Jaktens 

önszántából nem adja oda a lovakat, hanem arra 
kérleli őket, várják be a batárt. Ha semmi sem 
rettenti el a kalandozókat, akkor egy nap erőltetett 
vágtával, vagy másfél nap normál tempóval a 
városba érnek, de a kapuőrök észreveszik a lovak 
jelölését, és magyarázatot követelve lefogják a 
csapatot. Tömlöcbe kerülnek, és csak másnap 
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hallgatja ki őket a bírói tisztet betöltő 
Dreina-pap. A hazugságvizsgáló varázs 
miatt a karakterek nem fogják tudni 
bebizonyítani, hogy tolvajlásuk jogos 
volt. Innentől a KM belátására van bízva 
a csapat sorsa, de ne bánjon velük 
finoman (a felbújtónak kézlevágás, a 
többieknek füllecsapás). A küldetést 
elbukták. {-5 szerepjáték pont} 

 
...Elna felé indulnak? 
Találkoznak a Vierrit szállító 

batárral és a kocsihajtó, Derek jó 
szándékúan figyelmezteti őket, hogy 
hóvihar teszi járhatatlanná a hágót, ott 
három-négy napig senki sem jut át. 

 
... nem lépnek közbe időben, 

például túl sok időt töltenek a kikötőben 
vagy a varázslónál? 

Hranke az Események alatt 
feltüntetett sorrendben és időzítéssel 
hajtja végre a tervét. Ha nem lépnek 
közbe, gond nélkül átplántálja lelkét és 
utána szökik el. Ezért egy kis 
nyomásgyakorlás nem árt, például 
valamelyik kalandozó (Rend vagy Élet 
jellemű) álmában jelenjen meg Eduardo 
és tegyen szótlan szemrehányást. Ha erre 
sem reagálnak, a kaland mehet tovább a 
maga útján, de a kereskedő támogatása 
nélkül nehéz lesz eljutniuk Gianagba. 

 
... nem akarnak a matrónával 

beszélni? 
A komorna ragaszkodik hozzá, de 

ha nem megy, akkor komoly 
fenyegetéseket helyez kilátásba. {±1 
szerepjáték pont} 

 
... nem tudják áttörni Hranke 

mentális vagy asztrális védelmét (statikus 
pajzsát)? 

Nem szabad elfelejteni, hogy a 
papok a kyr-metódus szerint használják a 
Pszi-ostromot, azaz 1 Ψ-pontért kétszer 
annyi E-t képesek rombolni a statikus és 
dinamikus pajzsokból. HA még így sem 
menne, ebben az esetben megengedett az, 
hogy a Ψ-ostromot több kalandozó 

ugyanabban a pillanatban végezze el. Ehhez 
sikeres Intelligencia-próbát kell tenniük és 
összesen legalább annyi Ψ-pontot kell elkölteniük, 
amennyi az áttöréshez szükséges. A pontos 
számértéket természetesen nem ismerik, csak az 
Auraérzékeléssel felmért körülbelüli erősség és 
ismereteik alapján tudják kisakkozni az áttöréshez 
elégséges mértéket. 

 
... verekedésbe keverednek valamelyik 

kocsmában? 
Az őrjárat a verekedés megkezdésétől 

számított K6+3 percen belül a helyszínen van. Ha 
kárt is okoztak (bútor tört, stb.), a kocsmáros 
megpróbálja a helyszínen tartani a kalandozókat, 
egyébként csak személyleírást tud adni róluk. 
Ennek esélye 20%. Mivel nem ismerik a várost, a 
menekülésre kicsi az esélyük, az egérút idejétől 
függ (számszerűen a kocsma elhagyása és az 
őrjárat megérkezése között eltelt idő percekben * 
10%). {±3 szerepjáték pont} 

 
... hajóval próbálnak továbbmenni? 
Fura ötlet, az szentigaz, mivel Gianag a 

szárazföld szívében fekszik. A tengeren a téli 
viharok tombolnak, nem találnak olyan kapitányt, 
aki hajlandó lenne kifutni. 

 
... megfenyegetik a kocsmárost, hogy hozza 

össze őket egy boszorkánymesterrel? 
Ez csak akkor fordulhat elő, ha nincs a 

csapatban a tolvaj, aki ismeri a jeleket. A 
megbeszélt találkahelyül szolgáló kocsmában nem 
a boszorkánymesterrel, hanem a tolvajcéh 
végrehajtóival találkoznak. Ez végzetes lehet 
számukra! A tetőgerendák alól két jól képzett 
íjász lövi őket, a kocsmában tartózkodó 15 ember 
pedig mind nekik esik farkastaktikával. KM! 
Értesd meg velük, hogy vége a dalnak. Ha 
ellenállnak, a tolvajok megölik őket, előbb vagy 
utóbb. Megadás esetén teljesen kifosztják őket és 
durva röhögés kíséretében egy szál gatyában 
hajtják ki őket a -10 fokba. Ha panaszt tesznek a 
rendfenntartóknál, alaposan bemártják magukat és 
a holmijukat sem találják már meg. {±1 
szerepjáték pont} 

 
... rossz helyen (nem a két kocsmában) 

érdeklődnek a boszorkánymester után? 
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Ez csak akkor fordulhat elő, ha nincs a 
csapatban a tolvaj, aki ismeri a jeleket. A 
megbeszélt találkahelyül szolgáló sikátorban nem 
a boszorkánymesterrel, hanem a városi gárda 
csapataival találkoznak, mivel a kocsmáros 
feljelenti a gyanúsan viselkedő alakokat. Ez 
végzetes lehet a kaland sikere szempontjából! 
Az utca végét pajzsfedezék mögé húzódott 
számszeríjászok állják el, két sorban 5-5 ember. 
KM! Értesd meg velük, hogy nincs esélyük. 
Ellenállás vagy menekülés estén halomra lövik 
őket. Megadás esetén börtön, kihallgatás várja 
őket. A vád: sötét praktikák. Meséjüknek nem sok 
hitelt adnak, és mire teljesen feltárják a 
részleteket, és szabadon engedik őket, tíz nap telik 
el. 

 
... túl sok időt veszítenek? 
Az indulástól számított 15. napon Athe 

Griotta két bérpengével együtt vág neki a 
veszélyes útnak. Már nem találják meg 
Gianagban. A küldetést elbukták. 

 
... az orwellánus támadók legyőzése után 

átlépnek a kapun? 
Egy Orwella-szentélyben találják magukat, 

ahonnan nem fognak élve kijutni. Erről a varázsló, 
néhány paplovag, fejvadász és fanatikus harcos 
gondoskodik. A küldetést elbukták. 

 
... előbb Gianagba mennek, majd aztán 

próbálnak visszamenni, hogy figyelmeztessék a 
kereskedőt? 

Az indulástól számított leghamarabb 8. 
napon érnek el Sinog Kulba. Demanus csak 
Elnába tud számukra kaput nyitni és mire 
Aldhisslaba érnek, addigra Hranke fertelmes 
varázslata kiteljesedik. A kár csak hosszú távon 
nyilvánul meg, de ez már egy másik történet... 

 

 

 

 

 

Függelék 

19. A kaland háttere 
A Dotha-Fabioni ház egyike a legtörekvőbb 

tiadlani kereskedőházaknak, szerte Yneven 
találhatók lerakatai, tárházai. Utazó ügynökei 
sokféle dologgal kereskednek, a fegyvertől a 
drágakőig, az épületfától a faragott kőig, a búzától 
a borig számtalan dologra kötnek alkut. 

P.sz. 3647 nagy esemény volt a Dotha-
Fabioni család életében, ikerfiúk születtek. A 
roppantul becsvágyó apa, Hranke Dotha-Fabioni 
megfogadta, hogy ha már az ég két tanonccal 
áldotta meg, fiaiból kora legremekebb kereskedőit 
faragja, hogy azok be tudják teljesíteni nagy 
álmát, a Kereskedők kasztját irányító öt 
kereskedőház mellé hatodikként felzárkózva 
hatalmi tényezővé váljanak Tiadlanon belül és 
Ynev-szerte egyaránt. A felcseperedő fiúcskákat 
magántanítók okították ki az aritmetikától a 
diplomáciáig szinte mindenre. Tizenkét éves 
koruktól kezdve apjuk mellett dolgoztak a 
Vásártéren, figyelték a kalmárok ügyleteit és 
viselkedését, számításokat végeztek és 
besegítettek a könyvelést vezetni. Azonban az apa 
nem számított arra, hogy két fia a minden 
nehézséget leküzdő testvéri szeretet helyett 
végeláthatatlan versengésbe bonyolódik a ritkán 
osztogatott atyai dicséret kegyének elnyeréséért. 
A két fiú személyisége közötti különbség kezdett 
élesen kirajzolódni: Torri apja óvatos, ám 
céltudatos viselkedését örökölte, míg testvére, 
Hranke sok esetben az alapvető üzleti tisztességet 
is megszegő ügyletekbe bonyolódott. Az 
ellentétek sokszor parázs veszekedésig fajultak, 
azonban apjuk túl későn avatkozott közbe, a 
gyűlölet túl mélyre ette be magát a háttérbe 
szorult kisebb fivér lelkébe. Az ifjabb Hranke 
szentül hitte, hogy ő az igazán alkalmas ember 
apja céljának véghezvitelére és személyes 
sértésnek érezte, hogy öregedő apjuk őt Ifinbe 
küldte. Feladatul kapta, hogy lesse el a 
kereskedelmi lerakat igazgatásának fortélyait. 
Ebbe igen hamar beleun, inkább léha 
szórakozásokkal múlatja idejét, elmerült az 
örökké éber város éjszakai életében. A 
kocsmákban, kikötői söntésekben a 
boszorkánymesterek sötét és halálos praktikáiról 
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hallott történetek felkeltették 
kíváncsiságát, és hamarosan egy 
orwellánus papnő ajánlásával mestert 
talált, kinek tanoncaként tehette meg első, 
botladozó lépéseit a végzetes 
konfliktusba torkolló, gaztettek 
szegélyezte úton. 3664-et írunk ekkor. 
Két évvel később egy végzetes balesetben 
meghalt apjuk. Hazatérve Hranke is részt 
követelt magának a kereskedőház 
irányításából azokra az eredményekre 
hivatkozva, melyeket az ifini lerakat 
felvirágoztatása okán elkönyvelhetett. 
Azonban a nagy kereskedőházaknak nem 
volt szükségük egy hozzá hasonló, 
rosszhírű bajkeverőre, így bátyja, Torri 
feltétlen bizalmukat élvezve lett egyedüli 
örököse a családi vagyonnak. Sötét 
bosszút és mérget forral gyűlölt fivére 
elveszejtésére, ám túl forrófejűen akarja 
elintézni a dolgot, így nem Torrival, 
hanem egyik vendégével végzett a méreg. 
Hranket menekülés közben elfogják, 
majd méregkeverés és gyilkosság 
vádjával ki akarják végezni, de anyja 
könyörgő szavára egyik unokatestvére 
magára vállalja a tettet, csak felbujtóként 
nevezve meg Hranket. Így az ítéletet 
életfogytig tartó száműzetésre 
változtatják a bírák, bűnbak unokatestvért 
pedig – az előzetes alkuval ellentétben – 
kivégzik. Hogy elejét vegyék bárminemű 
későbbi próbálkozásának, a kisebbik 
fivért törvényen kívül helyezik és nevét 
törlik a kalmárok céhjegyzékéből, ezáltal 
teljesen és véglegesen jogfosztottá válik. 
A megmérgezett vendég rokonai nem 
nyugodtak bele az ítéletbe, így bosszújuk 
beteljesítéséhez Uwel lovagjainak 
segítségét kérték. 

Innentől kezdve Hranke útjai 
kuszák és követhetetlenek. Visszatérve 
Ifinbe szinte első dolga volt végezni a 
kereskedőház képviselőjével, majd az 
elrabolt pénzt felhasználva 
kalmárkodásba fogott. Amit nem tudott 
elérni alkudozással, azt elérte 
fenyegetéssel, néhány ellenlábasát 
megmérgezte, a Dotha-Fabioni ház 
kalmárjaira pedig direkt vadászott. 

Tehette ezt mindaddig, amíg nálánál hatalmasabb 
erőkbe nem futott bele, akik nem tűrték tétlenül 
sötét üzelmeit. A tiadlani Kereskedőházak 
összefogásának eredményeként, néhány Dreina-
pap és embervadász hathatós beavatkozása 
nyomán hetek alatt romokban hevert mindaz, mit 
hosszú évek alatt rakosgatott össze. Bujdosni 
kényszerült a rá vadászó Bosszúangyal elől. 
Kénytelen volt ráébredni, képtelen egyedül fölébe 
kerekedni volt családja gazdagságának, ezért más 
módszert keresett hőn áhított célja eléréséért. 
Ekkortájt vette fel a Khenar nevet is és egy időre 
eltűnt üldözői szeme elől, akik az Uwel-
paplovagon kívül abbahagyták a hiábavaló 
kutatást. Régi orwellánus kapcsolatait 
felhasználva nagytudású boszorkánymesterek 
segítségével elmerült a nekromancia rejtelmeiben, 
hihetetlen hatalomra téve szert ezáltal. A korabeli 
sötét krónikák szerint számtalan gyilkosság és 
gonosztett, megannyi áldozat vére tapadt a 
kezéhez (köztük két Bosszúangyalé is), s a 
kelleténél jóval hosszabbra nyúlt életét csak 
óvatosságának köszönhette. Többször majdnem 
rajtavesztett, de mindig megneszelte az utána 
kutakodó inkvizítorokat. Azonban a nyomára 
bukkanó Uwel-paplovag, Eduardo dwa Fotta 
mágia segítségével megjelölte, s onnantól kezdve 
állandóan a sarkában loholt. Hosszabb ideig sehol 
sem maradhatott, elhatározta tehát, hogy felteszi 
művére a koronát. Kilenc év száműzetés után, 
3676-ban visszatér Tiadlanba a hajdan 
testvérgyilkosságot forraló boszorkánymester, s 
nekifogott ördögien gonosz terve kivitelezéséhez. 
Első lépésként elrejtette felszerelését a titkos 
búvóhelyen, majd megrontotta a Dotha-Fabioni 
család szolgálatában álló udvari ork asszony 
magzatát, feketemágiával átplántálva belé a lelkét. 
Amíg ki nem teljesedett a varázslat, három napig 
tartó bújócska után bevárta a nyomában koslató 
Uwel-lovagot, aki Uwel érintését követve rátalált 
Hrankere. A boszorkánymester a képébe kacagott 
és ugyan a kétkezes csatabárd csapása nyomán 
holtan terült el, azonban a lelkére bélyeget égető 
Eduardot mégsem sikerült megtévesztenie, a 
varázslat híven jelezte, hogy a testből kiszakad 
ugyan a lélek, de nem az isteni síkokra került, 
hanem az Elsődleges Anyagi Síkon maradt. A 
nekromanta varázslat hatása elkendőzte ugyan a 
valódi helyet és irányt (mivel a lélek a magzatcsíra 
helyére került), így a Bosszúangyal csak Uwel 
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érintésének jelenlétét érezte. Eduardo dwa Fotta 
korántsem tekintette küldetését bevégzettnek, 
végeláthatatlan kutatásba kezdett, hogy kiderítse, 
hová szökött előle a boszorkánymester. Visszatért 
Ifinbe, nyomok után kutatva.  

Eltelt tizenöt év. Ez idő alatt Torri 
megházasodott, három gyermeke is született (egy 
lány, két fiú). Az udvari ork testében a kereskedő 
gyermekeivel együtt cseperedett fel Hranke is, és 
amikor a férfivá avatási ceremónia másnapján 
magához tért, egy csapásra tudatára ébredt 
hajdanvolt énjének. Azonnal nekilátott terve 
további részének végrehajtásához: tisztává akarta 
tenni az utat az örökséghez. Először eltette láb alól 
két unokaöccsét, akiket egy jégeső csónakázás 
közben kapott el és a folyóba fulladtak. Ezután 
termékenyítő bájitalok és vágyfokozó 
afrodiziákumok segítségével roppant óvatosan 
azon mesterkedett, hogy sógornője újra áldott 
állapotba kerüljön, ami hamarosan be is 
következett. Minden készen állt a végkifejlethez…  

Az eltelt évek makacs kutatása során 
Eduardo dwa Fotta számtalan tényt tudott meg 
róla, s amikor Hranke újra tudatra ébredt, egyből 
megérezte jelenlétét, hisz a célpontját jelző 
varázslatot minden héten rendszeresen 
megújította. Egyből visszatért Tiadlanba, azonban 
igencsak koros lévén egy váratlan betegség 
(tüdőgyulladás) leverte a lábáról és most egy 
fogadószobában haldoklik magatehetetlenül. 

20. A Játékos Karakterek leírása 

A csapat felszerelése 

A csapat bármilyen bolti forgalomba 
elérhető felszereléssel rendelkezhet, kivéve a 
hátasállatokat, mivel ezeket Demanus nem engedi 
be a teleportszobába. 

A kezdeti pénzük 54 arany 18 ezüst és 39 
réz. 

Fra Heriblad 

5. TSZ szerzetes (pyarronita) 
Faj: ember (predoci) 
Jellem: Rend, Élet 
Vallás: pyarronita irányzat 
 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 14 
Állóképesség:17 
Gyorsaság: 11 
Ügyesség: 13 
Egészség: 13 
Szépség: 6 
Intelligencia: 19 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 18 
 
Max/akt. Pszi-pont: 40 
AME: 48 
MME: 46 
Max. Mana-pont: 43 
Ép: 7  
Fp: 62 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 15 36 100 3 - 
Hosszúkard 26 60 126 - K10 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: Lefegyverzés, Sebgyógyítás, 
Írás/olvasás, Nyelvismeret (pyarroni, erv) 4. szint, 
Lovaglás, Élettan, Legendaismeret, Időjóslás, 
Történelemismeret, Úszás, Mágiaismeret 
(boszorkánymester, pap), Szakma (borászat), 
térképészet, rajzolás 

Mesterfokú: 1 Fegyverhasználat 
(hosszúkard), Emberismeret, Vallásismeret, 
Kínzás elviselése, Pszi, Ősi nyelv ismerete, 
Méregsemlegesítés, Futás, Herbalizmus 

Százalékos: Éberség/Észlelés 30%  
Rövid élettörténete: 

Egy predoci nemesi család sarjaként látta 
meg a napvilágot P.sz. 3652-ben, és vértes 
lovagként ott küzdött Pyarronnál egészen a 
végnapokig. Valami különös csoda folytán 
életben marad az öldöklésben, és túlélte a 
Fellegvár pusztulását is. Fogságba esett és az 
orkok brutális bánásmódját csak hihetetlen 
szívóssága miatt élte túl, de testén és arcán mély 
nyomott hagyott fogvatartóinak 
„vendégszeretete”. Kóbor lovagok szabadították 
ki az elcsúfított ifjút, aki nem érzett kedvet a 
hazatérésre, nem kívánta rokonai undorát, 
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szánalmát vagy kárörömét felkelteni. 
Inkább Pyarronban maradt és elejétől 
fogva részt vett a város újjáépítésében, a 
kolostorerőd megerősítésében. A 
közösség, ami befogadta, új otthont és új 
célokat adott számára, a dolgos 
hétköznapok során az elveszett 
tudásanyag összegyűjtése lett számára az 
elsődleges. Csiszolta elméjét és lelkét, 
edzette testét, készült a Nagy 
Zarándokútra. Amikor elég erősnek 
érezte magát a feladatra, rendháza 
perjelétől engedélyt kért és kapott. 
Valami különös kíváncsiságtól hajtva 
első állomásként tizenöt év múltán 
hazatért rég nem látott családjához, de 
rokonai alig ismertek rá az orkok által 
elcsúfított, belsőleg is teljesen 
megváltozott vérükre, akit halottnak 
hittek. Nem sok öröme tellett a 
látogatásban, s egyik testvére kifakadva 
értésére adta, hogy jobb volt hősként 
emlékezni rá, mint ilyen kripliként, így 
útja tovább vezetett. Új-Pyarronba, majd 
innen Erionba ment, ahol számos dolog 
történt vele, többek között tudásával 
segítségére vált egy csapatnak, melynek 
később a tagja is lett. A csapat néhány 
izgalmas és veszélyes küldetés után 
Észak felé, Rowonba vette az irányt, s Fra 
Heriblad velük tartott, mivel érdekelte 
Darton önjelölt – és a Papi Szék által 
kiátkozott – prófétája, valamint az életre 
hívott vallási központ. 

Bálna 

5. TSZ korg (barbár) 
Faj: ember (keleti bardár) 
Jellem: Káosz 
Vallás: Darton 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 19 
Állóképesség: 20 
Gyorsaság: 18 
Ügyesség: 11 
Egészség: 11 
Szépség: 14 
Intelligencia: 12 

Akaraterő: 16 
Asztrál: 11 
 
AME: 32 
MME: 37 
Ép: 9  
Fp: 69 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 34 74 93 1 +3 
Szigony (dobva is) 38 89 103 - K10+4 
Ököllel 44 78 94 - K6/3+3 
Háló 35 82 97 - Spec. 
Csatabárd, kétkezes 34 82 99 - 3K6+3 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: 3 Fegyverhasználat (szigony, 
háló, csatabárd), 1 Fegyverdobás (szigony), 
Fegyvertörés, Úszás, Időjóslás, birkózás, ökölharc, 
Nyelvismeret (barbár) 4. szint, Nyelvismeret 
(közös) 3. szint, Nyelvismeret (aszisz) 1. szint, 
Lovaglás, Sebgyógyítás 

Mesterfokú: Tengerjárás, Halászat 
Százalékos: Esés 40%; Ugrás 25%; 

Éberség/Észlelés 30%  
Rövid élettörténete: 

A húszéves korg a Keleti Barbárok 
tengerparti szállásterületeiről származik. 
Bálnavadászként tett faluja javára, míg egy 
szörnyű vihar el nem szakította otthonától. 
Napokig hánykolódott a tengeren és szent 
esküvéssel megfogadta, többet tengernek még a 
közelébe sem megy. A tengeren való hánykódás 
megrendítette egészségét, a teljesen kiszáradt, élet 
és halál között lebegő barbárt egy abasziszi 
kereskedőhajó mentette meg. De hálája nem 
tarthatott sokáig, hisz a kapitány jó pénzért eladta 
egy ifini arénatulajdonosnak. A tulaj gladiátort 
akart képezni a hálóhoz és szigonyhoz látszólag 
jól értő fickóból, de nem számolt a barbár 
hihetetlenül makacs és bosszúálló természetével. 
Szó mi szó, a közönség előtti első bemutatkozása 
(amikor végre valódi fegyvert adtak a kezébe) 
tragédiába torkollott, ugyanis Bálna első arénabeli 
cselekedete az volt, hogy egy jól irányzott 

                                                 
 kalandozó volta miatt bónuszként 
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dobással megölte a tulajdonost. Mondják, a 
szigony olyan mélyen belefúródott az aréna 
deszkafalába, hogy két markos legénynek sikerült 
csak levennie az odaszegezett testet. Valószínű 
csúfos véget ért volna a korg története, ha nem 
nyeri el a vérre áhítozó közönség tetszését és nincs 
jelen az a dartonita paplovag, akinek megtetszett a 
szilaj természetű legény és nagy nehezen (némi 
fenyegetés és pár aranypénz után) megváltotta a 
bajkeverőt. Ezután ő lett mentora, ő okította ki a 
kétkezes csatabárd használatára és még megannyi 
hasznos nagyvilági ismeretre. Azonban arra már 
nem tudta rávenni, hogy mosakodjon is, mert 
Bálna betegesen irtózik a víz (és a folyékony 
dolgok) minden olyan előfordulásától, ami 
nagyobb, mint egy tányér leves. A paplovag 
magával vitte Rowonba, ahol a korg megtért a 
Sötét Atya hitére. Később újabb társakra talált, 
akikkel együtt számtalan izgalmas kalandban volt 
része Hauberttel és barátaival.  

Kjell Grovhalling 

6. TSZ tolvaj 
Faj: törpe 
Jellem:  
Vallás:  
 

Tulajdonságai: 
Erő: 18 
Állóképesség: 15 
Gyorsaság: 14 
Ügyesség: 15 
Egészség: 13 
Szépség: 12 
Intelligencia: 15 
Akaraterő: 12 
Asztrál: 10 
 
Max. Pszi-pont: 18 
AME: 18 
MME: 20 
Ép: 7  
Fp: 49 
 

 
 
 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 33 46 87 20 - 
Csatacsákány 38 57 95 - K10 
Rövidkard 42 58 101 - K6+1 
Hajítóbárd - - - - - 
Alkarvédő - - +15 - - 
Kézi nyílpuska 36 - - 34 K6+2 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: Fegyvertörés, 3 Fegyverhasználat 
(rövidkard, kézi nyílpuska, csatacsákány), 
Hárítófegyver használat (alkarvédő), Írás/olvasás, 
3 Nyelvismeret (pyarroni, erv, vanir) 4. szint, 
Lovaglás, Építészet, Mágiahasználat, Szakma 
(óraműves), Pszi, Mellébeszélés, Hátbaszúrás, 
Csomózás, Kötelékből szabadulás, Értékbecslés, 
Mechanika, Ősi nyelv (kyr) 

Mesterfokú: Belharc, Helyismeret, 
Fegyverdobás (hajítóbárd), Kocsmai verekedés, 
Értékbecslés 

Százalékos: Éberség/Észlelés 30% , Mászás 
80%, esés 52%, zárnyitás 85%, ugrás 50%, 
lopódzás 90%, rejtőzködés 80%, kötéltánc 25%, 
zsebmetszés 35%, csapdafelfedezés 90%, 
titkosajtó keresés 90% 
Rövid élettörténete: 

Kjell az ifini törpe diaszpórában látta meg a 
holdvilágot a 3500-as évek elején. A mechanikus 
szerkezetekkel való belsőséges viszonya már 
fiatal korában, a családi órásműhelyben kialakult, 
ám felhőtlen inaséveinek egy furcsa, gyorsan 
terjedő járvány vetett véget, ami megtizedelte a 
város törpelakosságát, és szüleit elveszítve ő is 
árva lett. A családi műhely felszámolása után apai 
nagybátyjához került Erionba, s az egyik 
színházban kezdett dolgozni, mint a színpadi 
mechanika karbantartója. Évek teltek unalmas 
egyhangúságban, a gépeken is volt mindig mit 
javítani, azonban Kjell többre vágyott. Megfűzte 
nagybátyját és még néhány ismerős mechanikust, 
és egy egyszerű ötletre társulást alakítottak. A 
városi nemesek és gazdag kereskedők mindig is 
féltették a vagyonukat, de sosem őrizték eléggé, s 
ezt használta ki a törpe, de teljesen törvényes 
módon. Ugyanis felkereste a kiszemelt tehetős 
hölgyet vagy urat és fogadást ajánlott. Ha 
bejutnak a kincseskamrája szívébe és onnan el 
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tudnak hozni valami ismerős 
csecsebecsét, ők építhetik át a 
csapdarendszert, jelentős összegért. A 
hibakeresés jövedelmezni kezdett, hiszen 
nagyon kevés helyen akadtak bele 
bonyolultabb berendezésbe, de persze az 
áldozataikat is úgy választották meg, 
hogy nem okozhasson különösebb 
nehézséget az átjutás. Azonban sokak 
irigységét és rosszallását felkeltette 
túlbuzgóságuk, s egy sötét éjjelen rájuk 
tört egy csapatra való bérgyilkos. 
Azonban támadóik nem számítottak arra, 
hogy a törpék otthonát nem akármilyen 
berendezések óvják, így sikerült 
értékeikkel kereket oldaniuk. A neheze 
viszont csak ezután következett, mert míg 
otthonukban ők voltak az urak, az utca 
már mások birodalma volt. A csapatból 
egyedül Kjell jutott el a Kapuk terére, s 
jobb választása nem lévén olyan helyre 
kívánkozott, ahol nem érheti utol a 
bosszú. Erigowban kötött ki, s ha már itt 
volt, beiratkozott a Sigranomoi 
Egyetemre és számtalan dolgot 
megtanult, melyeknek később igen nagy 
hasznát látta. Elsajátította a mágia 
alapjait, hogy felismerhesse a mágikus 
működésű csapdákat. Megtanulta a pszit 
használni, s megismerkedett a kyr 
építészet és nyelv alapjaival is. Eltelt több 
mint negyven év és Kjell úgy gondolta, 
hazatér Erionba, ahol frissen megszerzett 
képességeit kamatoztatni remélte: a 
holtakkal együtt temetett értékekre fájt a 
foga. A sírrablók veszedelmes és nem is 
mindig jól jövedelmező életét akarta élni, 
ám már első akcióján majdnem 
rajtavesztett. Hatalmas szerencséjére egy 
dartonita temetőcsősz, Haubert Dei 
Moorwem megmentette életét a rárontó 
élőholtaktól és éles szavakkal kezdte 
dorgálni a felelőtlen kisembert. Így 
kezdődött a barátságuk, s amikor barátja 
Rowonba indult, Kjell vele tartott... 

 
 
 

Lieka, a Holló 

5. TSZ Gladiátor 
Faj: ember 
Jellem:  
Vallás: Darton 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 15 
Állóképesség: 13 
Gyorsaság: 19 
Ügyesség: 15 
Egészség: 18 
Szépség: 17 
Intelligencia: 16 
Akaraterő: 18 
Asztrál: 15 
 
AME: 5 
MME: 0 
Ép: 16  
Fp: 58 
 

Harcértékei:4 
(közös harcmodor esetén KÉ +4, TÉ +8 VÉ 

+8; plusz az esetleges gladiátor-bónuszok): 
 

Fegyver Ké Té Vé5 Cé Sebzés 
Alap 40 60 111 5 - 
Hollószárny 53 85 133 - K6+1 
Sai 49 70 129 - K6 
Tonfa 48 72 130 - K10/2 
Harci legyező 48 68 129 - K6/2 
Nunchaku 49 79 124 - K6+2 
Rövid bot 49 69 128 - K6/2 

Képzettségek: 
Alapfokú: 5 Fegyverhasználat (sai, tonfa, 

nunchaku, harci legyező, rövid bot), Birkózás, 
Ökölharc, Fegyvertörés, Zsonglőrködés, Közös 
harcmodor6 (Lessandroval), Lovaglás, 
Lefegyverzés, Földharc, Nyelvismeret (közös) 4. 
szint, Fegyverismeret (harcművész fegyverek) 

Mesterfokú: 1 Fegyverhasználat 
(hollószárny), Kétkezes harc, Belharc 

Százalékos: esés 30%, ugrás 50%,  
                                                 
4 haonwelli arénaszabályok szerint küzd; bővebben lásd > 
Netron (Harcosok, Gladiátorok, Barbárok könyve). 
5 Ugrás 1/5-e, csak bizonyos esetekben. 
6 2. Tapasztalati szinttől 
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Rövid élettörténete: 
Lessandro féltestvére. Haonwellben 

született, 3670-ben, Alborne Első Havában. Mivel 
anyjuk az örömlányok édes-bús kenyerét ette, nem 
igazán fordított kellő figyelmet a gyerekeire. A két 
gyerek, mint megannyi hasonszőrű társuk is, az 
utcán nőtt fel, egyre-másra követték el kisebb-
nagyobb csínyeiket. Egy ilyen „balhé” közben 
találkoztak az idős Tzau Pau mesterrel, akit meg 
akartak szabadítani értékeiktől a jól bevált 
„összeverekedő utcagyerekek” -trükkel. Az idős 
tiadlanit azonban nem tudták behúzni a csőbe, 
mert fülön csípte a kis tolvajokat. Csúnyán 
megjárhatták volna, ha nem gyakorol emberséget. 
Tzau Pau ahelyett, hogy a törvényszolgák kezére 
adta volna őket, ajánlatot tett anyjuknak, aki röpke 
gondolkodás után ráállt arra, hogy csemetéi 
bekerüljenek az egyik aréna viadorai közé. 
Kemény évek vártak a testvérpárra, de meglett az 
eredménye, az idős viador-oktató bámulatos 
ügyességű harci akrobatát nevelt belőlük. Mivel a 
haonwelli viadalok szabályai szerint nem kell 
komolyan megsebezni, vagy megölni az ellenfelet, 
általában egymás ellen szoktak kiállni, s egy előre 
megtervezett koreográfia szerint megverekedni. 
Lieka az idős tiadlani hatására a harcművészek 
fegyvertárából válogatta össze arzenálját, csupa 
párban használható fegyvert. Általában fekete, 
testre simuló ruhában, elsődleges fegyverével, a 
hollószárnnyal lép porondra, s légies kecsességű 
ugrásaival, szaltóival és a bámulatos összhangban 
kezelt fegyvereivel arat elismerést, de nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy igen 
szemrevaló hajadonná serdült az évek során. Bár 
gyönyörű, s körberajongják a férfiak, ő 
megközelíthetetlen, mivel elszántan keresi 
férfiideálját. Mikor idős mesterük itt hagyta az 
árnyékvilágot, ő egy percig sem tétovázott az 
Eltávozottak Ünnepének körmenete miatt 
Rowonba zarándokolni, hogy így biztosítsa 
mentora és jótevője, Tzau Pau számára a 
mihamarabbi visszatalálást és újjászületést. 

 
 
 
 
 

Lessandro 

5. TSZ Gladiátor 
Faj: félelf 
Jellem: Élet 
Vallás:  
 

Tulajdonságai: 
Erő: 12 
Állóképesség: 16 
Gyorsaság: 17 
Ügyesség: 15 
Egészség: 11 
Szépség: 17 
Intelligencia: 7 
Akaraterő: 12 
Asztrál: 14 
 
Max Pszi-pont7: 13 
AME: 17 
MME: 15 
Ép: 9  
Fp: 53 
 

Harcértékei:8 
(közös harcmodor esetén KÉ +4, TÉ +8 VÉ 

+8; plusz az esetleges gladiátor-bónuszok): 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 30 55 117 5 - 
Szablya 42 80 144 - K6+2 
Ostor 33 61 117 - K6/3+spec 
Lovaskopja 31 70 117 - K6 
Egykezes 
buzogány 

37 67 130 - K6 

Egykezes 
csatabárd 

35 67 128 - K10 

Lándzsa 34 70 127 - K10 
Közepes pajzs 30 - +35 - - 

 
Gladiátorvédt SFÉ: 4 MGT: 2 

Képzettségek: 
Alapfokú: 5 Fegyverhasználat (egykezes 
buzogány, egykezes csatabárd, lovaskopja, 
lándzsa, ostor), Birkózás, Ökölharc, Fegyvertörés, 

                                                 
7 4. szintű alkalmazó 
8 haonwelli arénaszabályok szerint küzd; bővebben lásd > 
Netron (Harcosok, Gladiátorok, Barbárok könyve). 
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Zsonglőrködés, Közös harcmodor9 
(Liekával), Belharc, Lefegyverzés, 
Földharc, Nyelvismeret (közös) 4. szint, 
Pszi10, Nehézvértviselet, Pajzshasználat, 
Kocsmai verekedés, Szexuális kultúra 
Mesterfokú: 1 Fegyverhasználat 
(szablya), Kétkezes harc, Lovaglás, 
Idomítás 
Százalékos: esés 45%, ugrás 20%,  
Rövid élettörténete: 

Lieka féltestvére, ám az ő apja egy 
elf volt. Haonwellben született, 3667-ben, 
Krad Második Havában. Mivel a 
haonwelli viadalok szabályai szerint nem 
kell komolyan megsebezni, vagy megölni 
az ellenfelet, általában egymás ellen 
szoktak kiállni, s egy előre megtervezett 
koreográfia szerint megverekedni. Less a 
hosszú szálfegyverek, bárdok és 
buzogányok, valamint a lovas harcmodor 
nagy kedvelője, húga ellen is így szokott 
kiállni. Kedvelt és népszerű viador, de 
elsősorban a hölgyrajongói szívét 
dobogtatja meg nem mindennapi 
megjelenésével. Ezt alaposan ki is 
használta, számos nemesi hölgy 
budoárjában volt vendég az elmúlt 
időszakban, s mivel úgy gondolta, egy 
időre jobb lenne eltűnni a városból, amíg 
lecsillapodnak a kedélyek, húgával tartott 
Rowonba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 2. tapasztalati szinttől 
10 2. tapasztalati szinttől 

Masellar 

5. TSZ Tűzvarázsló (Pusztító Tűz Útja) 
Faj: ember 
Jellem: Rend, Élet 
Vallás: Sogron 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 10 
Állóképesség: 14 
Gyorsaság: 15 
Ügyesség: 15 
Egészség: 14 
Szépség: 15 
Intelligencia: 10 
Akaraterő: 16 
Asztrál: 14 
 
Max Pszi-pont: 25 
AME: 29 
MME: 31 
Max. mana-pont: 30 
Ép: 5  
Fp: 39 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 27 41 97 5 - 
Lángkard 38 65 123 - K1 
Tőr 37 49 99 - K6 

 
Pikkelyvért: SFÉ: 3 MGT: 2 
 

Képzettségek: 
Alapfokú: 1 Fegyverhasználat 

(tőr),Nyelvismeret (közös, toroni) 4. szint, 
Nyelvismeret (erv) 3. szint,  Lovaglás, 
Írás/olvasás, Történelemismeret, Hadvezetés, 
Lovaglás, Álcázás/álruha 

Mesterfokú: 1 Fegyverhasználat (Lángkard), 
Pszi 

Százalékos: Éberség/észlelés 45%, Rejtőzés 
30% 
Ismert varázslatok: 

[Alapvető Tűzmágia és az Elemi Mágia – 
Hat Iskolaforma összes varázslata]; A 
Szalamandra bőre, A sárkány pikkelye, A 
sárkánykirály pikkelye; Tűzkör, Tűzgolyó, 
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Lángszórás, Tűzgyűrű, Lángoszlopok, 
Lángtenger, Tűzzápor; Feketetűz, Tűzválasztás, 
Füstmarás, Tűzcsapás; Fémizzítás, Futótűz, 
Tűzcsapda, Tűzijáték, Perzselő tekintet, Kémtűz, 
Tűzpenge, Perzselő tekintet, Villámszórás, 
Tűzszem, Tűzalak /Lávafolyam, A Sárkányfiók 
lehelete, A Sárkány lehelete, Tűzeső, Izzó tekintet/ 

 
Rövid élettörténete: 

Apja fogadós volt az egyik Északi 
Városállamban, Basanoban, Masellar harmadik 
gyerekként látta meg a napvilágot 3664-ben. 
Viszonya a tűzzel kölyökkorában különösen 
alakult, mindig is irtózott a lángoktól, a tűztől. 
Egy vándor bölcs szerint – aki arra vetődve 
észrevette a fiúcska furcsa viselkedését – 
valamelyik előző életének maradványa, traumája 
okozhatja. Szerinte ez csak úgy győzhető le, ha 
erős akarattal uralkodik magán az emberfia és 
bátran szembenéz félelme tárgyával, így előbb-
utóbb végleg leküzdheti beteges rettegését. Nos, 
Masellar apja annyira komolyan vette a „bölcs” 
tanácsát, hogy fiát székhez szíjazva a konyhai 
tűzhely elé ültette. A fiúcska sírt, zokogott, 
rimánkodott, de érzéketlen és ostoba apja nem 
törődött vele, anyja és testvérei pedig nem mertek 
szembeszállni a férfival. Masellar rettegése olyan 
mértékűvé fokozódott, hogy megpróbált a szíj 
szorításából kiszabadulni, azonban addig 
fészkelődött, hogy a székkel együtt beleborult a 
tűzbe és felborította azt az üstöt, amiben zsírt 
főztek. Hiába ordított szerencsétlen, rokonai nem 
mertek a pokollá vált tűzhely közelébe menni, a 
vendégek egyike sietett a segítségére. Amikor a 
lángok közé lépett, azok lelohadtak a közelében, s 
így szinte sértetlenül tudta kimenteni a fiúcskát az 
égő konyhából. Ám amikor felbukkant a kisfiúval, 
a megkönnyebbült örömöt babonás rettegés 
váltotta fel az arcokon, hisz Masellar ruhája és 
haja épp hogy csak megperzselődött. A férfi 
arcára töprengő kifejezést ült és se szó, se beszéd, 
kilépett a vendéglőből, hóna alatt a fiúval. A 
bölcsnek igaza lett, Masellar legyőzte rettegése 
tárgyát. A férfi, egy renegát tűzvarázsló, magával 
vitte a fiút választott hazájába, Rowonba, ahol a 
meglévő alapokra építve bevezette a fiút Sogron 
és a tűzvarázslók misztériumába. Hosszú 
tanulóévek következtek, melynek végére Masellar 
készen állt küldetésére: küzdeni a Káosz erői 
ellen. Ebben hű társakra is talált, akik lehet, hogy 

eltérő világnézetet vallottak magukénak, de 
ellenségük azonos volt. 

Haubert Dei Moorwem 

6. TSZ Darton-pap 
Faj: ember 
Jellem: Halál 
Vallás: Darton 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 13 
Állóképesség: 14 
Gyorsaság: 11 
Ügyesség: 12 
Egészség: 18 
Szépség: 11 
Intelligencia: 18 
Akaraterő: 19 
Asztrál: 17 
 
Max Pszi-pont: 33 
AME: 40 
MME: 38 
Max. mana-pont: 51 
Ép: 14  
Fp: 56 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 17 42 92 2 - 
Rövidkard 26 54 106 - K6+1 
Tollas buzogány 24 54 105 - K6+1 
Hajítóbárd 
(dobva is) 

26 52 96 - K6 

 
Sodronying: SFÉ: 3 MGT: 1 
 

Képzettségek: 
Alapfokú: 3 Fegyverhasználat (rövid kard, 

tollas buzogány, hajítóbárd), 1 fegyverdobás 
(hajítóbárd), Nyelvismeret (pyarroni) 5. szint, 
Írás/olvasás, lélektan, Mágiaismeret 
(nekromancia), hátbaszúrás, éneklés/zenélés 
(gyászdalok), sebgyógyítás, élettan, 
méregsemlegesítés, vakharc, ökölharc, lovaglás, 
úszás, nyomolvasás/eltüntetés 
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Mesterfokú: Pszi, 
Történelemismeret, Vallásismeret (saját 
panteon), Kultúra, Erkölcs, balzsamozás 

Százalékos: helyismeret 60%, 
éberség/észlelés 30%, rejtőzés 45%, 
lopódzás 30% 
Ismert varázslatok: 

Papai mágia – Halál és Lélek szféra 
+ speciális varázslatok 
Különleges képessége: 

6% esélye van arra, hogy a rá 
varázsolt nekromancia/Halál szférájú 
varázslatokat visszafordítja arra, aki ezzel 
támadt rá. Temetőben, Dartonnak szentelt 
helyeken duplázódik az esély. 
Rövid élettörténete: 

Hadiárva, szüleit és rokonságát 
Pyarron elestekor veszítette el, ekkor 8 
éves volt. Az árvaházból Darton papi 
rendjéhez került 14 évesen. 
Növendéktársai közül korán kitűnt 
képességeivel, de nevelőinek ugyancsak 
meggyűlt a bajuk lázadozó hajlamával, a 
dogmák folyamatos megkérdőjelezésével, 
a miértek keresésével. Sokszor csak az 
idős apát jóindulatán múlott az, hogy nem 
csapták ki, de amikor az apát megtért 
urához, tanárai rosszindulatának megitta a 
levét. Pappá szentelése után első 
állomáshelyéül az erioni nekropoliszt 
jelölte ki számára az új dékán, mondván 
tanuljon egy kis alázatot, már ha túléli. 
Tanult és túlélte. A két esztendő hamar 
eltelt és legjobban elöljáróit lepte meg 
azzal, hogy még maradni akart, mert ez 
igen ritkán fordul csak elő. 
Engedélyezték számára és újabb 
mozgalmas esztendők következtek. 
Számos ismeretséget kötött a 
Nekropoliszba igyekvő kalandozókkal, de 
sokakat közülük nem látott többé viszont. 
Találkozott néhány dartonita 
paplovaggal, akikkel éles hitvitába 
bonyolódott, de végül mindkét félnek be 
kellett látnia, hogy ugyanazt mondják, 
csak más szavakkal. Ennek örömére 
meginvitálták Rowonba, hogy láthassa a 
Próféta művét. A temetőből mentette ki 
Kjell bőrét, és a városban találkozott 

Dom Felascoval, az adronita pappal. Hármasban 
eljutottak Rowonba, ahol első kalandjuk során 
hozta össze őket a sors a renegát tűzvarázslóval, 
Masellarral és a mosdatlan barbárral, Bálnával. 
Mivel mindannyian a Káosz erői ellen küzdenek 
saját eszközeikkel, hamar megértették egymást és 
hatékony csapattá kovácsolódtak össze. 

Dom Felasco (Timme) 

4. TSZ Adron-pap 
Faj: ember 
Jellem: Élet, Rend 
Vallás: Adron 
 

Tulajdonságai: 
Erő: 10 
Állóképesség: 15 
Gyorsaság: 13 
Ügyesség: 11 
Egészség: 10 
Szépség: 18 
Intelligencia: 16 
Akaraterő: 17 
Asztrál: 20 
 
Max Pszi-pont: 23 
AME: 33 
MME: 30 
Max. mana-pont: 36+10 
Ép: 6  
Fp: 31 
 

Harcértékei: 
 

Fegyver Ké Té Vé Cé Sebzés 
Alap 8 27 90 1 - 
Hosszúbot 12 37 106 - K10/2 

 
Képzettségek: 

Alapfokú: 1 Fegyverhasználat (hosszúbot), 
Nyelvismeret (pyarroni) 5. szint, Írás/olvasás, 
lélektan, herbalizmus, élettan, ősi nyelv ismerete, 
alkímia, vallásismeret (kyr panteon, Ranagol), 
mágiaismeret (boszorkány, boszorkánymester), 
emberismeret, kínzás elviselése, lovaglás 

Mesterfokú: Pszi, Történelemismeret, 
Vallásismeret (pyarroni panteon), Kultúra, 
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Erkölcs, mágiahasználat, legendaismeret, 
sebgyógyítás 

Százalékos: helyismeret 60%, 
követés/lerázás 60% 
Ismert varázslatok: 

Papi mágia – Lélek és Élet szféra, 
Fénymágia (bárdmágia) + Mágiahasználat (egy 
szabadon választott mágiaforma – 10 Mp/nap 
felhasználásával) 

Különleges varázslatok: a Papok, 
paplovagok kézikönyve szerint kapott speciális 
varázslatok  
Rövid élettörténete: 

Pyarroni középnemesi családban született 
3665-ben. Második gyermekként maga választotta 
útjául a papi hivatást, de legmerészebb álmában 
sem gondolta volna, hogy akolitaként éppen 
Adron egyházába kerül. Pedig tehetsége, előélete 
mind erre irányították. A komor klastrom rendjébe 
hamar beleszokott és ígéretes tanítványnak 
bizonyult. Amikor, immár neofitaként, elérte a 
következő beavatási fokozatot, mentorai 
tanulmányútra küldték a nagyvilágba. Erionban 
találkozott össze a dartonita pappal, akivel a 
kezdeti félreértések után kezdték elfogadni és 
tisztelni egymást, bár számos dologban nem 
értettek egyet. Azt viszont mindketten tudták, 
hogy bár más eszközökkel küzdenek ellene, az 
ellenségük közös. Sokszor viccelődött vele 
Haubert, hogy annyira ura érzelmeinek, hogy akár 
Ranagol papjának is elmehetne. Amikor Haubert 
észak felé vette az irányt, hogy megismerje északi 
hitsorosait, és a sokat emlegetett-átkozott várost, 
Rowont, Dom Felasco vele tartott... 
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Helyszínrajzok 
A rajzok egy külön Powerpoint dokumentumban voltak letölthetők. 
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