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Bevezető 
Ez a modul 4-5 Tsz. Karakterekre készült, akik Ves Maron család szolgálatába állnak testőrként. A játékosok előtörténetébe 
szerepeljen, hogy miként kapták a megbízatást, és hogy hogyan jutottak el Amaro városába egy nappal a szerződésük megkötése 
előtt, de természetese le is játszhatjátok és a változtatások jogát a mesélőknek fent tartjuk.  

Hangulatkeltő 
Fanfárok hangja tölti meg a tereket és kerteket az öreg város falai között, ahogyan a pompázatosan díszített kocsik suhannak 
végig Amaro város kockakövein. A tartomány minden részéről érkeznek vendégek, hiszen a városurának a 60. születésnapja olyan 
esemény, amit még maga Ronella tartomány hercege is figyelemmel kísér. Gazdagon díszített lovagi páncélok, csodálatos 
ruhakölteményekbe bújt úrnők, és kísérők, testőrök, szolgák százai zsongják körül a város vezetőjének csodálatos palotáját, és 
mindenki csak arra vár, hogy Barlo Ves Maron családfő jelenlétével megnyissa a csodálatos ünnepséget, és elkezdődjen a Bál. 
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Amaro városa 
Mostani játék Psz. 3619-ben játszódik. Shadonban lévő Amaro városában. 

Város fő profilja a borászat, de foglalkoznak alma termesztésével és aszalásával. Innen származik a híres amaroi gombamártás, 
amibe helyi aszalt almát raknak. 

A Ves Maron Ház vezeti a várost, nem rég kiadott egy rendeletet, hogy városon belül csak ő forgalmazhat bort. A fogadókban és 
kocsmákban csak az ő borukat mérhetik, a városban a kereskedők csak az ő borukat árulhatják. Nemesek, ezen elégé 
felháborodtak, de mivel voltak még más városok, akik itták borukat, nem léptek fel nyíltan. Többségük több lábon áll, egyedül a 
Ves Beltan Ház került gondba, hisz ők csak a szőlőtermesztésből és borászatból élnek, így kereskedőiknek nagyobb utakat kell 
bejárniuk és be kell törniük más városok piacaira. 

Éghajlat, növényzet 

Földi fogalmaink szerint Ronella tartomány nagy része a szubtrópusi klímaövbe tartozok, amelynek jellemző növénytársulása az 
úgynevezett örökzöld babérlombú esőerdő. Különlegessége a bambuszerdő. 

A csapadékjárás kiegyenlített, de a legnagyobb mennyiség a legmelegebb hónapokban hullik, így a magas páratartalom miatt erős 
ködképződés jellemző. A napi és az évi hő ingás kicsi, a tél enyhe, fagymentes. 

A vidék talajai jellemzően sárgák vagy vörösek. 

Gyepszint: páfrányok, mohák, cikászfélék 
Cserjeszint: mogyoró, magyal, babérmeggy, puszpáng, havasszépe, teacserje 
Fákon élő és kúszónövények: ágakról csüngő zuzmók, borostyán, orchideafélék, vadszőlő 
Első lombkoronaszint: tulipánfa, diófélék (pl.: szárnyasdió), herefa, gesztenye, liliomfa, gyertyán 
Második lombkoronaszint: mamutfenyő, cédrus, kámforfa, mocsárciprus, araukáriafenyő, ámbrafa, örökzöld tölgy, bükk 
Termesztésbe vont növények: dió, mogyoró, herefa, teacserje, gesztenye, babér, szőlő 
Épület és bútorfák: cédrus, kámforfa, tölgy, ámbrafa, bükk 
Illóolajat adó fák: kámforfa, ámbrafa 
 
Birtokok a város körül 

- Ves Maron Ház: északra, síkvidéki szőlőfajtákból ültetvények, gabonatáblák, legelők 
- Ves Zeraol Ház: dél-délkeletre, a sík részen gabona és zöldségföldek, a domboldalon szőlőlugasok 
- Ves Beltan Ház: dél-délnyugatra a domboldalon szőlőskertek 
- Ves Verio Ház: dél-délnyugatra a sík részen alma-, gesztenye- és dióültetvények 
- Ves Keiko Ház: keleti földeken gabona-, zöldségföldek, legelők 

A várostól nyugatra lévő erdőségben mind az öt nemesi család vadászhat, vághat ki fát és gyűjthet gombát.  

A szőlőgazdálkodást a birtokokon a családok szőlősgazdái felügyelik, aki kinn élnek egy tanyán. Itt vannak a présházak, itt 
hordozzák be a bort, ami így kerül a városbéli családi villák alatt lévő pincékbe. A szőlősgazdák és családtagjaik ügyelnek a 
termésre, óvják a betegségektől és kártevőktől. A villák pincéiben pincemesterek felügyelik a bor kezelését. 

A szőlőskertekben való idénymunkákra (kapálás, metszés, szüret) a városból szerveződnek csapatok, általában ugyanazok adott 
nemesi családokhoz és még némi versengés is szokás közöttük. 

Foglalkozások a városban: kádár, vincellér, kocsi készítő, gulyás, kondás, lovász, földműves, kovács, molnár, pék, kereskedő, 
városőr, fogadós, kocsmáros 
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Események 

Természetesen a legnagyobb össznépi ünnepélyek az aratás és a szürethez kötődnek, de ezek a köznép mulatságai.  

A nemeseknek fontosabb az újbor ünnepe, illetve a szőlőmustra, amiket vadászattal és bálokkal tesznek fényessé. A Ves Maronok 
idejében a szőlőmustra egybeesik a család őseinek és a mindenkori családfőnek a megünneplésével (Girolamus hava). Ilyenkor a 
város összes nemese végig járja mindegyikük szőlőbirtokát, amit a nagy szőlőkörként emlegetnek és nagy lerészegedés a vége, 
egyfajta helyi nemesi férfipróba. Mivel a Ves Maronok lettek a tartományi herceg bor beszállítói, így a herceg is mindig hivatalos a 
mustrára, bár általában diszkréten visszautasítja ezt a túrát és csak a bálra érkezik. 

Amik a nemesek és köznép közös ünnepei, azok a vallási ünnepek.  

P.sz. 3619-ben Girolamus hava előtt 

A Ves Maronok szőlőgazdája jelezte a családfő felé, hogy kórság ütötte fel a fejét a kertekben, ami a bogyók rothadását okozza. 
Barlo titokba kívánta tartani az esetet, remélve, hogy meglesz az ellenszer még a Mustra előtt. Hiába tett meg mindent a termés 
rohamos pusztulásnak indult. Későn kapott észbe, hogy el kéne égetni a fertőzött tőkéket. A hercegséggel való többéves zsíros 
szerződések miatt sok kölcsönt vett fel és már látta, hogy a szőlői kipusztulásával tönkre fog menni a család. Végrendeletét ezek 
szerint módosította és azon volt, hogy ki ne derüljön idő előtt a katasztrófa, főleg, hogy jól sikerüljön a Mustra és a bál. Birtokát 
külön őrizettel látta el, a bál előtti Mustrát úgy szervezte, hogy mire a többi nemessel a saját birtokára ér, azok már teljesen 
lerészegedjenek. Rendeletet hozott, hogy tavalyi készleteit minél hamarabb eladhassa. Maron feleségét nem érdekli a szőlő, így 
nem tudja mi a helyzet. Maron fia új feleségével törődik, azt hiszi minden rendben örökségével. 

A birtokáról fel-felszálló füstről pedig ellentétel információkat hintett el a városban. 

- a papság boszorkányszektára csapott le a környéken és Ves Maron birtokát jelölte ki Domvik a megégetésükre 
- valakik gyújtogatják a birtokot és épületeit, amiért titkos nyomozás is folyik 
- az idei termés különösen jó és tartanak egy váratlan lehűléstől így füstöléssel védik a szőlőtőkéket 
- csak a kiszáradt, elöregedett szőlőtőkéket égetik el 

Ezeken kívül Barlo eljuttatja Cara Verio fülébe, hogy Verisz feleséget keres, amire Cara beizzítja tervét, hogy lányát hozzáédesgeti 
a herceghez. Barlo még Lady Halasát is meghívja, hogy keverje úgy a szálakat, hogy Verisznek esze ágába se legyen akár csak egy 
pillantást is vetni a birtokra. Nem is sejti, hogy Lady ennél sokkal körmönfontabb és miként használja majd ki az adandó 
lehetőséget.  
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Szerződés 
 

Mint Amaro városának vezetője, Barlo Ves Maron családfő és másrészről pedig ………………………………………………………. nevezett 
testőrrel ama szerződést kötöttük és azt élő szóval betartani fogadtuk, hogy 

1. A shadoni királyi törvények alapján, és a Megbízási szerződés alapján a megbízott a Ves Maron család szolgálatába áll 
testőrként, éjjeli őrséget ellátva és a család személyi és vagyontrágyainak védelmét biztosítja. 

2. Az őrséget a Megbocsátás órájától, a Tisztulás órájáig látja el, és éjszakai őrként nappal nem tartózkodhat a birtokon, 
ezért őrsége lejárta után fél órán belül el kell hagynia azt. 

3. Család a megbízatás ideje alatt fizeti szállását és ellátását, a Vén Borász fogadóban. 
4. A megbízás, az ünnepség ideje alatt, azaz Girolamus hava 4. napján a Megbocsátás órájától, Girolamus hava 8. napján a 

Tisztulás órájáig tart. 
5. Girolamus hava 8. napja reggelén a testőr 4 shadoni tantum megbízási díjat kap, a megbízás teljesítését követően - és 

annak igazolása alapján - a megbízási Szerződés megszűnése után. 
6. A testőrség elvégzésére kapott ruházatot és fekete kristályt, a megbízás lejárta után vissza kell adni a családnak. 
7. A ruházatot csak a Ves Maron birtokon viselhetik, míg a fekete kristályt a megbízás végéig tartsák maguknál. 
8. A megbízási szerződést a család bármikor felmondhatja, de köteles a testőrnek az addig végzett tevékenység 

ellenértékét megfizetni. 
9. A szerződést testőr is felmondhatja, de akkor nem kap érte ellenértéket. 
10. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a Shadon Királyság Ronella tartományának rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 
11. Felek jogvitájuk esetére kikötik a ronellai tartományi herceg kizárólagos illetékességét. 

 

A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá. 

Kelt.: . Pyarron Szerint 3619. Girolamus hava 4. napja 

 

 

 

 

 

 

 

……………… Barlo Ves Maron ………….  ……………………………………………..……………………………………….. 

Megbízó       Megbízott 
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Napok 

0. Nap (Girolamus hava 3. napja): Megérkezés 
- Karakterek megérkeznek a városba. Tudják, hogy egy nappal előbb, mint ahogy szerződésük kezdete szól. 
- Város bemutatása 
- Fő utcán találkoznak, Dovo-val a koldussal, aki elégé hangosan követelőzik mindenkitől. 
- Ha most akarnák felvenni testőri munkát, elküldik őket, mi szerint egy nappal korábban jöttek, jöjjenek másnap 

délben, így első éjszakájukat nekik kell állniuk valamelyik fogadóban. 
- Városban nagy a készülődés az ünnepségre. Csak a város észak-nyugati, a szegény negyed (őrültek háza és környéke) 

csendes. 
- Város falain túl északra nagy füstöt lehet látni (a szőlőt égetik). Ezt csak város bizonyos részein lehet látni. A 

városfalról, vagy az észak-dél irányú nagyobb utakról. 
- Délelőtt folyamán módosítja Barlo Ves Maron a végrendeletét. 
- Az Ves Arero család délután 2 körül érkezik a Ves Maron családhoz vendégségbe hintóval, a játékosok kiszúrhatják a 

Ves Arero Ház címerét. 
- Vacsora tájban minden fogadóban és kocsmában megjelenik egy gyerek küldönc és azt mondja, hogy Krigo Del 

Zeraol visszatért a vadászatból és a Fekete Hordó kocsmában meséli történeteit. 
- A fekete hordó kocsmában, azt este nagy részében Krigo Del Zeraol a vadászatairól mesél, egy ember mellette 

lanton aláfestő zenét csinál. Egész nagy hallgatósága van. 
- Ha karakterek kíváncsiskodnak füstről: 

o Kocsmárosok azt mondják, hogy azt hallották, hogy boszorkányt égetek.  
o A Vén borász fogadósa szerint termést égetik, de ő nem ért a mezőgazdasághoz.  
o A Kék szőlő fogadósa szerint csak egy csűr gyulladt ki és nyomozás folyik. 
o Dovo a koldus szerint csak a kiszáradt, elöregedett szőlőtőkéket égetik el 

1. Nap (Girolamus hava 4. napja): Bejelentkezés testőri munkára 
- Játékosok éjszakai őrök lesznek. 
- Szerződés szerint: nappali őrök fehér kristály kapnak éjszakai őrök feketét, amíg a család szolgálatában vannak, 

addig mindig náluk kell lennie kristálynak, végén vissza kell adniuk. nappali őrség reggel 6tól este 6ig, éjszakai őrség 
este 6tól reggel 6ig. Ha éjszakai őr vagy, nappal nem tartózkodhatsz a birtokon és reggel fél7ig el kell hagynod azt. 
Ha nappali őr vagy, éjszaka nem tartózkodhatsz birtokon és este fél7ig el kell hagynod azt. 

o Játékosok kapnak egyenruhát és fekete kristályt, ami láncon függ, ami a ruha felett kell tartaniuk. A ruhát 
nem vihetik a birtokon kívülre, cseléd száláson kell átöltözniük. 

- Kristályok: Sima fél drága kövek. Karakterek fülébe, az a szóbeszéd juthat, hogy mágikusak, így tudja a főkomornyik 
(Omred) hogy mikor tartózkodnak a birtokon. Igazából egy besúgó hálózat segít felügyelni a felfogadott testőröket. 
Észre vehetik a karakterek, ha ügyesek, hogy figyelik őket. 

- Ronella tartomány hercege és társasága kora délután érkezik meg. Bevonulása látványos. Barlo közös vacsorát 
tervez érkezésére a bálteremben. 

- Játékosok a Vén borász fogadóban kapnak szállást. 
- Dovo vénborász fogadó előtt, ismét hangoskodik és kéreget. 
- Este már szolgálatba lépnek.  
- Csak két őr helyi, az összes többi frissen felfogadott. Feltűnhet karaktereknek. (Többi helyi őr, a városon kívül a szőlő 

termésre figyel, hogy illetéktelene ne tudják meg, hogy mi folyik ott, ha játékosok oda mennének, elzavarják őket.) 
- Őrség: Addig minden testőrnek ébren kell lennie, amíg van ébren vendég. Utána aludhatnak felváltva, de a felének 

mindig ébren kell lennie.(Felfogadott őrök is változatosak, vannak köztük kalandozók, de sima testőrik is.) 
o Udvaron 4-6 fő (játékosok) 
o Bálteremben 4 fő 
o Villa főbejárat 2 fő 
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o Birtok kapunál 2 fő (helyiek) 
o Körbejár birtokon 3 fő 

- Udvari sátornál van az őrhelyük a játékosoknak. Látják, hogy bent étkeznek. (1-2 főnek a bálterem és az udvar 
bejáratánál kell lennie, egynek színpadnál, maradéknak kettő között) 

- Este 7kor tálalják a vacsorát. Ott van az Ves Arero család, a Ves Maron család és Verisz Vel Norene a tanácsnokaival. 
Vacsora közben érkezik meg Peto Del Lanido és Wen Del Nes kissé ittas állapotban, Barlo kérésére szolgák elvezetik 
őket szobájukhoz. Majd vacsora után fél 11 fele mindenki piheni tér. 

o Vacsora alatt Barlo kerüli a szőlő témát 
o Herceg először próbál a szőlőről érdeklődni, de látja, hogy Barlo most nem akar róla beszélni így másra 

tereli a szót 
o Yero Ves Arero kicsit felkapja a vizet Peto és Wen etikátlan viselkedésén 
o Herceg megbocsátó, lenyugtató. 

- Éjközepe után nem sokkal egy futár érkezik. Egyik helyi testőr kiséri be, egy szolga szól Omrednek, aki meghallgatja 
futárt, majd felébreszti Barlo Ves Maront (hírt hoz a leégett őrültek házáról) ami látszólag megviseli a férfit és kiül 
egy üveg borral az udvarra. Ha karakterek beszélnének vele, rájuk förmed és elküldi őket, hogy őrködjenek 
csöndben. Két üveg bor után Barlo ismét aludni tér, fél 3 fele. 

2. Nap (Girolamus hava 5. napja): Bál 
- Reggel miután végeztek a szolgálattal meghallják, hogy az örültek ház leéget. 
- A kórház környékén ekkor már megtalálhatják, Dovot, aki most a feltűnően csendes koldus, aki pár érméért cserébe 

elmondja, hogy látta a gyújtogatót, és pontos leírást ad egy pecsétgyűrűről. (B betű, ami körül egy kígyó tekereg) 
Ves Beltan család gyűrűje. (apának és fiának is van ilyen gyűrűje) 

- 7 körül érkeznek az első vendégek a bálra, Telan Del Maron fogadja őket. 
o Sorrend (az aláhúzottakat jelentik be hangosan; nevüket, rangjukat): Wen Del Nes, Ves Keiko család, Peto 

Del Lanido, Lady és társasága, Ves Arero család, Ves Beltan család, Ronella tartomány hercege és 
tanácsnokai, Ves Zeraol család, Domvik papság, Ves Verio család, Teno Des Pefel, Miss és társasága 

- 8 körül jelenik meg Barlo, az ünnepelt, látszólag nem mindenki örül neki (Ves Beltan családfő és fia, Ves Zeraol 
családfő, felesége és fia) 

- Bál menete: 
o Megérkezik az ünnepelt, mindenki elfoglalja helyét és a szolgák koccintásra osztanak italokat. 
o Tartomány herceg méltatása, beszéde. 
o Barlo köszönete, beszéde. 
o Domvik áldása, Haren atya mondja 
o Ünnepi vacsora (zenekar ekkor még a teremben zenél) 

 Friss zöldség darabok, mártogatós mártásokkal (gombás, fokhagymás-tejfölös, csípős) 
 Vadragu leves friss tejföllel 
 Szarvas sült, amaroi gombamártással, és főt zöldségekkel 
 Diótorta (Ves Verio család jó voltából) 
 Apró sütemények (táncmulatság alatt is felszolgálják őket a bálteremben) 

o Ajándékozás, közben zenekar kiköltözik udvarra (udvaron van a tánctér). 
o Bemutató (udvaron) 
o Nyitótánc: Barlo feleségével 
o Táncmulatság: Kör táncok, shadoni táncok 

- Bálon történt események: 
o Vacsora közben Ves Verio családfő többször dicséri, saját termését, amiből a gomba mártás készült. 
o Ajándékozás: Ves Veriotól a torta, legtöbb ajándékot szolgák hozzák be és mutatják be.  

Akik nem ajándékoznak: Peto Del Lanido, Lady és társasága, Domvik papság, Teno Des Pefel, Miss és 
társasága.  

o Arero családtól a bemutató. 
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o Táncmulatság alatt többen próbálják elnyerni Alexandra kegyét. 
o Táncmulatság alatt herceget is több hölgy ostromolja; Lady, Cara Verion a lányát próbálja oda nyomni 
o Kasala Zeraol elutasítja mások közeledését, messziről figyeli herceget. 
o Dens Arero lefattyúzza Peto Lanidot, aki ezen felhúzza magát és párbajra hívja. Herceg tanácsnoka, 

párbajkezdés előtt vált vele pár szót, így lenyugszik és harc közben játszik Denssel, leiskolázza. 
Párbaj alatt Feron Beltan és Alexandra együtt távozik. 
Denssel duzzog párbaj elvesztése után, szülei szobájába küldik, majd mindenkitől elnézést kérnek. Herceg 
jó hangulatban van, megbocsátó. Megy tovább a bál. 

o Párbaj jó indok volt, hogy herceg megmeneküljön a női had elől, mikor újra megszólal a zene és az emberek 
táncolni kezdenek, tömegben véltelenül neki megy Kalasa Zeraolnak. Szerelem első látásra, filmekbe illő 
tánc. Utána Kasala visszatér üllőhelyére, herceg meg a hölgyek gyűrűjébe. 

- Éjközepén az elkeseredett vámpír előtűnik a semmiből, az udvaron és lebegő jelenésként dörgő hangon végigkíséri 
tekintetével a társaságot, még mágiát is bevet, hogy megkérdezze, ki gyújtotta fel az őrültek házát. Miután választ 
nem kap, eltűnik. Először döbbent csend, majd kitör a pánik. Többen elájulnak, van, aki pánikszerűen elmenekül 
vagy gyorsan a kancsó fenekére néz, többen fegyvert ragadnak és fogadalmat tesznek, hogy végeznek a 
szörnyeteggel. Viszont nem sokkal később Rinella sikolya töri meg a káoszt. Barlo Ves Maront holtan találják. 

o Barlo feleségét akarja azonnal biztonságban, szól is két játékosnak, hogy segítsenek neki biztonságba 
helyezni, de amikor belép, az udvarról a bálterembe összeesik. 

o Orvgyilkos szolgálónak álcázza magát, zűrzavarban, Barlo mellé lép és egy mérgező tűvel megböki, akinek 
fel sem tűnik. 

- Vége a bálnak, mindenkivel közlik, hogy nyomozás végéig nem hagyhatják el a várost, de sokan azt mondják, hogy a 
vámpír volt, bár a nemesek többsége már nem szalad, hogy bosszút álljon. Telan Del Maron mellé áll a herceg és 
közli, hogy ő maga keríti kézre a felelősöket, egyedül a Theo Ves Zeraol páváskodik, hogy minden eszközét a 
rendelkezésére bocsátja. Peto Del Lanido és Wen Del Nes ünnepélyes esküt tesz. 

o Herceg város őrséggel bezártatja a város kapuit. 
o Herceg szerint Barlo gyújtotta fel az örültek házát, ezért ölte meg a vámpír, bár nem érti, hogy Barlo miért 

tett ilyet. 
- Haren atya megkeresi a karaktereket és megkéri őket, hogy diszkréten nyomozzanak neki. 

o Atya egy kisebb fizetséget fel is ajánl, ha sikeresen elkapják a gyilkost. 
o Haren szerint lehetséges, hogy nem a vámpír ölte meg Barlot, elmondja, hogy kapott egyszer egy névtelen 

üzenetet, hogy valami titok van az örültek házában és akkor látták meg a harapás nyomokat, de lehet más 
is volt ott. 

- Utána Omred keresi meg őket, kérdezi, hogy mit láttak, aztán mondja nekik, hogy szerződésük érvényes, amíg le 
nem telik a négy nap, csak utána kapnak fizetséget. 

3. Nap (Girolamus hava 6. napja): Végrendelet 
- Nappal van idejük kutatni. 

o Temetőben rá találhatnak a földalatti járatokra. A vámpír nem akarja bántani őket, csak meg akarja tudni, 
hogy ki okozta szerelme halálát. 

o Vámpír állatokat irányit a nyomozásához, játékosoknak feltűnhet, hogy kis állat van a nyomukban. 
o A kórház környékén a feltűnően csendes koldus, aki pár érméért cserébe elmondja, hogy látta a 

gyújtogatót, és pontos leírást ad egy pecsétgyűrűről. (B betű, ami körül egy kígyó tekereg) Ves Beltan 
család gyűrűje. 

o A Fekete hordó kocsmában megtalálhatják Krigo Del Zeraol-t, aki nagyon zaklatott. S kisebb mennyiségű 
alkohol után elmondja, hogy szerinte apja gyilkoltatta meg Barlo-t. 

o Ha megvádolják Theo Ves Zeraolt gyilkossággal, ő tiltakozik, hogy nem ő tette, ahhoz ő túl gyáva. 
o Ha valahogy megszerzik a vendég listát, látják, hogy Teno Des Pefel, valamint Miss és társasága más írás 

stílusban lett felírva a papírra.  
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o A Vén borász fogadóban, ha kérdőre vonják Miss Leonát a vendéglista miatt, elmondja, ha kijuttatják őket, 
a városból elmondja, hogy ő intézte, és úton találkoztak Teno Des Pefellel és szimpatikus volt neki a férfi, 
így neki is elintézte. Nyakában Rinella Maron egy ékszere szúrható ki. (Ellopta) 

o Teno Des Pefel a parkban gyűjt erőt egy erősebb itallal, szembesül, hogy mit tett, mások nem tudnak 
tartózkodási helyéről. 

o Ha előbb Rafar Ves Beltannál kérdeznek rá, hogy ő volt e a gyújtogató, nem érti, sőt sértőnek találja a 
feltételezést, de mikor említik a gyűrűt vagy a koldust, akkor ő rájön, hogy a fia lehetett, de ezt igyekszik 
nem kimondani hangosan csalódottságában. 

o Feron Del Beltan először tagadja tettét, majd zokogva bevallja. (ha karakterek megfélemlítik akkor nekik, ha 
nem akkor az apjának.) Ha addig nem zavarták el vagy ölték meg, akkor itt jelen van vámpír állatkája is. 

o Rafar Ves Beltan ráparancsol fiára, hogy maradjon otthon. 
- Este felolvassák Barlo Ves Maron végrendeletét (a herceg, a nemesek és a papság jelenlétében, játékosok az 

őrhelyükről hallják), amiben bene van, hogy: 
o  Az itteni földjeit égessék le teljesen, mert valami megbetegítette terméseit, és mivel lassan intézkedett, így 

szerinte nem csak az övéit. Majd adják el földjeit. (Nemesek nem boldogok; Ves Zeraol és Ves Beltan 
őrjöng) 

o Házát a város papságának adományozza, hogy őrültek háza lehessen belőle. (Nemesek mérgesek zavarja 
őket a rossz szomszédság, Szinella Maron elájul) 

o A vagyon többi részét feleségének adja, és kéri költözzön el. (Felesége zokogva összeroskad, az özvegy 
Rafar Ves Beltan lép mellé) 

o Fiára és fia feleségére két lovat hagy, meg egy zsák aranyat, azzal az indokkal, hogy induljon el saját lábán. 
(Fiú nem boldog: dührohamot kap és azonnal távozik ájult feleségével) 

- Teno Des Pefel nagy mellénnyel kilép, és közli, hogy pont ezért a sok gaz tettért érdemelte meg a halált és hogy, ő 
vállalja tettét, amiért egy szörnyet a másvilágra küldött. (Nevon Del Pefel halálosan beteg és bevallotta fiának, hogy 
ő és Barlo egykor nagyon jó barátok voltak, de Barlo elcsábította feleségét Liz-t (Teno anyját) majd ellökte magától, 
ami után a nő öngyilkos lett. Teno addig azt hitte, hogy anyja betegségben halt meg. Így anya haláláért és apja 
betegségéért Barlo-t okolja) 

o Rivon inkvizítor azonnal letartóztatja  
o Ha karakterek megoldják, hogy beszéljenek vele, bevallja, hogy egy nőt bízott meg a gyilkossággal, akinek 

alkarján egy tetoválás van. És úgy tudja, hogy a Részeg molyban kell találkozniuk a fizetségért, másnap nap 
közepén. 

- Ha a vámpírnak sikerült kideríteni, hogy ki volt a gyújtogató, akkor támadást indít, zombik irányításával a Beltan 
birtok ellen. Egy futár érkezi a hírrel, nem sokkal Teno Des Pefel letartoztatása után. Férfiak azonnal elindulnak 
segíteni. 

o Omred szól Karaktereknek, hogy ők is menjenek segíteni, de a harc után térjenek vissza az őrhelyükre. (ez 
még csak a harmadik este, és négyről szól a szerződés) 

4. Nap (Girolamus hava 7. napja): Füst 
- Reggel mikor végeznek az szolgálattal, karaktereknek feltűnik, hogy a szél felerősödik. S északról fúj. 
- Nem sokára az egész város a sötétségbe borul a füsttől.(Ves Maron Ház szőlőit azonnal felgyújtották.) 

o Ha karakterek rögtön elindulnak ki városból, nem lesz, bajuk csak köhögnek és fizetség nélkül szidhatják az 
egész várost és halott urát. 

o Ha csinálnak még valamit, akkor időként Állóképesség próbát kell tenniük, akinek nem sikerül elájul. Ha 
társai otthagyják, akkor egy közeli város ispotályában ébred. 

 Ha a Ves Maron család rezidenciájára mennek, megkapják fizetségüket, levonva az utolsó estét. 
 Ha Haren atyához mennek, hogy kérjék a pénzük, mert segítettek a nyomozásban, azt mondja, 

hogy végül a gyilkos feladta magát, így nem az ő érdemük. 
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Végrendelet 
 Alulírott Barlo Ves Maron a Ves Maron család feje, született Pyarron Szerint 3559. Amaro városában, Ronella tartományában, Shadon földjén. 

Pyarron Szerint 3619. Girolamus hava 3. napján, alulírott napon és helyen cselekvőképességem birtokában a következők szerint 

végrendelkezem. 

1. A tulajdonomat képező Amaro-i földjeimet teljesen égessék fel, hogy az ismeretlen és fertőző kórság, mi megbetegítette a saját és 

véleményem szerint mások terméseit is, amely lassú intézkedéseim nyomán szétterjedhetett, megállításra kerüljön. Földjeimet ezt 

követően maradéktalanul adják el. 

2. A pompázatos Palotámat és házamat, mely a tulajdonomban áll, örökölje: az Amaro városi papság, és kívánom, hogy alakítsák át a 

lélekben és elmében rokkantak számára, hogy a fiatalkori botlásomból született fattyamnak, Lénának jó sora és otthona lehessen, 

vezeklésül ifjú kori bűneim miatt.  

3. Fiam (Telan Del Maron) és felesége két jó lovat kapjon az istállómból, és mellé egy teli zsák shadoni tantumot, amivel elindulhat a 

saját útján és végre férfivé válhat, hisz még a feleségét is én magam vettem neki a távoli és csodás Alidarból.  

4. Minden más vagyonomat hitvesemre (Rinella Maron-ra) hagyom, és kérlek drága egyetlenem, hogy költözz erről az elátkozott és 

pestis rágta helyről, térj vissza a fővárosba, hol családod kebelén örökké boldogan élhetsz a pénzből, mit rád hagyok.  

5. Amennyiben (Telan Del Maron) az örökségről lemondana, vagy visszautasítaná, akkor helyette (Rinella Maron) örököljön. 

 

Kelt: Amaro városa, Pyarron Szerint 3619.év Girolamus hava 3. napja 

Barlo Ves Maron 
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Helyszínek 

Temető alatti járatok 
Bejárat hangulata: 

 
Bejáratnál a felírat: 

„Csend kötött pulcsijában vacogó denevér, 
bandoneonja kopott hangján a múltról regél. 
Kártyát oszt a pillangó, de ismét veszít, 
mert még mindig nem tanulta meg a rabló römit. 
Vágyott kis koloncok, hideg kőbe karcolnak, 
valóság hű képek, szebb napokról árulkodnak. 
Párnán alszik az ámulat, be van kötve az ujja, 
mert az ódon intézmény falai közt, elveszik az... 
kinek lelkében remény van.” 

Örök égő fáklya – folyamatosan ég, mágikus tűz, kulcs 

Járatokban: zombik járkálnak, a vámpír rejtek helye felé kevesebb, az örök égő fáklya felé több. 

Egy nekromanta élt itt. Ő teremtette a zombikat és kutatta, hogy hol lehet az ajtó, amit a fáklya nyithat, de sosem tudta meg. 
Mikor a vámpír idemenekült, nem bírt vérszomjának ellen állni és megölte a nekromantát, kinek holt teste még mindig ott fekszik 
az örök égő fáklya mellett. 

Egész jó felszerelt alkimista labor maradványai találhatók meg. Összetört edények, ragacsos padló, szakadt elmosódott írású 
papírok. Térképek, amiknek már nem felismerhető, hogy melyik tájat ábrázolják. Érdekes illatok keverednek levegőben; mint 
például keserűmandula, rózsa. 
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Ves Maron rezidencia 
Igényes villa, kívül nem sok díszítéssel. 

Hallja tele van groteszk festményekkel, amit Uvrazs Rhó festet. 

Minden festménye sarkában ilyen jel van.  

 

Omred szereti a festményeket, szívesen beszél róluk.  

Legtöbb festményen van állat-ember keverék: kecskeember, bikaember. S állt ülnek vagy térdelnek. A hátterek pusztulás utáni 
világokat ábrázolnak.  

Elmondások szerint Uvrazs Rhó magáról is mindig azt mondta, hogy félig szörny félig ember egy pusztuló világban. Halála napjáig 
festet, de mindnél közelebb volt az idő, annál groteszkebb lettek képei. Végén már nem evett csak festett, aztán összeesett és 
meghalt. Halála után terjedtek el művei, egyes szóbeszéd szerint festmények egy része átkozott, akik birtokolnak Rhó festményt, 
azoknak haláluk sosem békés. A festő születésének dátuma és származása ismeretlen, árva gyerek volt. Egész Ynevet bejárta, 
3572ben halt meg Syburrban. 

Barlo apja Hezsa Ves Maron nem hitt a szóbeszédnek, de tetszetek nekik festmények, így néhányat beszerzett és a villa halljába 
függesztette ki őket. Omred már akkor szolgálta a Maron családot, így tiszteli első ura ízlését, aki szerencsétlen balesetben halt 
meg. 
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Nem játékos karakterek 

 

Az amarói Házak 
Családfő Hűség Rang Színek Címer 
Barlo Ves Maron Bel Corma Ház bormester arany-smaragd meggy és szőlőtőke 
Theo Ves Zearol Bel Estesso Ház seregnagy ezüst-márga szőlőfürt és pálinka 
Rafar Ves Beltan Bel Estesso Ház szőlőgróf ezüst-mályva tőrrel átszúrt kígyó 
Zuano Ves Verio Bel Estesso Ház kulcsmester arany-kármin páros szőlőfürt 
Greg Ves Keiko Bel Corma Ház gyalogsági helytállás bíbor-hamu páncélos karban szőlő 

 

Ves Maron Ház- helyiek- északra, síkvidéki szőlőfajtákból ültetvények, gabonatáblák, legelők. Ideális család képét mutatják. 

 Barlo Ves Maron, családfő. Város vezetője, legutóbbi rendelete, hogy csak ő árulhat bort a városban, sok nemesnek ez 
nem tetszett. Jobbik formáját mutatja, igyekszik, hogy a bálon minden tökéletesen zajlón. 

 Rinella Maron, Barlo felesége. Jobbik formáját mutatja, igyekszik, hogy a bálon minden tökéletesen zajlón. 

 Telan Del Maron, Barlo fia, mindent megtesz új felesége kedvéért, bálon bemutatja másoknak 

 Szinella Maron, Telan felesége, alidari neveltetésű, csendes, kedves hölgy 

 Léna, Barlo fattya, akit diliházba zárt, hogy el tudja titkolni. Egy szobalánytól van. (meghal a tűzben) Nincs rajta harapás 
nyom. 

 Omred, Barlo család főkomornyikja, ő irányítja a testőröket és az ünnepség egyéb munkálatait. Elégé pedáns. 

Ves Zeraol Ház- helyiek- dél-délkeletre, a sík részen gabona és zöldségföldek, a domboldalon szőlőlugasok 

 Theo Ves Zeraol, családfő, második leggazdagabb, meg akarja ölni Barlo-t, de nincs mersze hozzá. Kövér, kényelmes 
ember. Bálon nem táncol, hanem az üzletről beszél. 

 Gorda Zeraol, Theo felesége. Vékony kevés mosolyú, beletörődő. 

 Krigo Del Zeraol, Theo fia, tudja apja tervét, nem ért vele egyet. Azt hiszi, hogy az apja volt. Jó kiállású, becsületes, harc 
edzet. Nem igazán iszik. Szívesen mesél vadászatairól, bálon is ezt teszi. 

 Kasala Zeraol, Theo lánya, szerelmes Veriszbe. Szerény, bálon elutasítja mások közeledését, nem táncol, csak egyszer a 
herceggel. 

Ves Beltan Ház- helyiek - dél-délnyugatra a domboldalon szőlőskertek 

 Rafar Ves Beltan, családfő idős, özvegy, türelmes, ugyan ők vesztettek a legnagyobbat a rendeleten, mégse neheztel 
Barlo-ra, gyengéd érzelmeket táplál Rinella iránt, sőt bizalmasai egymásnak, ő tud a fattyúról. Bálon Rinellával beszélget. 

 Feron Del Beltan, Rafar fia, nagy nőcsábász, mérges Barlo-ra, hogy apját kitúrta a helyi piacról, tönkre akarja tenni, azzal, 
hogy felfedetti Barlo eltitkolt fattyát. (egy szobalánytól tudja meg) Ezért gyújtja fel az őrültek házát, hogy miközben mentik ki az 
embereket, napvilágra kerüljön a titok, de elrontja és túlzásba viszi a tüzet, így nem lesz túlélő. S ezért súlyos bűntudata van. 
Bálon alkoholban és nőkben talál menedéket, neki sikerül elcsábítania Alexandrát. 
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Ves Verio Ház- helyiek- dél-délnyugatra a sík részen alma-, gesztenye- és dióültetvények 

 Zuano Ves Verio, családfő. Gomba mártásra nagyon büszke, hogy a benne lévő alma az ő fáiról van. Theo Ves Zeraol 
társaságában beszélget a bálon. 

 Cara Verio, Zuano felesége, nagyon szeretné férjhez adni lányát. Temperamentumos, pletykás. Ő hordja a nadrágot. 
Minden lében kanál. Bálon igyekszik a herceg figyelmét felkelteni a lányára. 

 Sofia Verio, Zuano lánya. Fiús, rosszul viseli anyja folyamatos zaklatásait. Bálon unott, kerüli a táncolást. Párbajnál 
felélénkül, egyébként kényelmetlenül érzi magát. Krigo történeteit szívesen hallgatja, de a herceg őt nem érdekli. 

Ves Keiko Ház– helyiek - keleti földeken gabona-, zöldségföldek, legelők 

 Greg Ves Keiko, családfő, bálon Barlo társaságában van 

 Cintia Keiko, Greg felesége. Bálra három társalkodónője társaságában érkezik és mulat. 

A helyi Domvik papság és vendége 
 
 Haren atya, Amaro városának főpapja, tizedet szedett. Bálon nincs céljuk, csak a kötelező kört róják. Rivon társaságában 
van végig. 

  E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 11 17 13 10 12 17 16 12 16 13 21 34 89 0 6 26 25(Mf) 50 
Fegyverzet:  
Hosszúkard(32, 58, 116, k10), hadijogar(34, 55, 111, k6) 
Megjegyzés: fegyverforg (mf) (5,10,10) 
 

 Berren atya, Haren titkára és írnoka, a bálon folyamatosan sütizik. 

 Rivon inkvizítor, paplovag, vendégségben van. Kifelé azt mondják, hogy a bálra érkezett. Egyébként a névtelen üzenet 
miatt, amit Haren atya kapott. Amiben az ált, hogy az örültek háza titkot rejt, amit megnéztek és az embereken harapás 
nyomokat találtak, ezért hívták, az inkvizítort, hogy segítsen kinyomozni, hogy mi lehet ez. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 18 15 12 13 20 12 10 17 14 13 25 48 95 - 8 44 25 (mf) 50 
Fegyverzet: lovagi kard (32, 68, 112, 2k6+2) pajzs (közepes +35 Vé) díszes félvért (sfé 5, mgt 6) 
Megjegyzés: fegyverforg (mf) (5,10,10) 
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A Bálra vendégségbe érkezők 
Családfő Hűség Rang Színek Címer 
Verisz Vel Norene Bel Corma Ház Tartomány herceg márga-smaragd holdat és bástyát tartó sas madár 
Jero Sil Lanido Bel Corma Ház Sereg báró pergamen-bíbor Vasmacska, alma, tengeri kagyló 
Cel Vir Nes Bel Estesso Ház Palota gróf pergamen-mályva nyíllal átlőtt tenyér 
Yero Ves Arero Vel Norene Ház Várgróf márga-bíbor lángokkal égő gálya 
Nevon Del Pefel Bel Estesso Ház Lovag  arany-azúr nyíl tartotta vadászkürt 

 
Ronella tartomány hercege és társasága, a Ves Maron családnál vendégeskednek 

Verisz Vel Norene, Ronella tartomány hercege. Berrana-rodából érkezik a bál előtt egy nappal. Feleséget keres. A Ves 
Maron család szállítja neki a bort, így mindig szán időt a termés megszemlélésére. Bálon Cara Verion és Lady Halasa össztüzében 
nehezen telik neki az este, de beleszeret Kasala Zeraolba. A halál esemény után ideiglenesen átveszi a városka irányítását. Jó 
néven veszi Theo Ves Zeraol közeledését, hisz meg akarja kérni a lánya kezét és Theo se rest bejelentkezni a megüresedett 
borbeszállítói posztra. Bálon jól érzi magát, jó kedélyű. (Női ostromlók: Lady, Cara Verio lányát akarja herceghez, Miss (de ő 
hamar visszavonul) Verisz Kasalába lesz szerelmes) 

Nevol, Verisz főtanácsadója, Lévo ikertestvére. Összekeverhetőek, mindig minden hol ott vannak testvérével. 

Lévo, Verisz főtanácsadója, Nevol ikertestvére. Párbajnál békítenek. Karaktereket megszólítják, érdeklődnek. 

Verisz testőrei (4 fő) Háttérben figyelnek. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 15 13 14 14 13 10 12 12 12 13 32 47 99 14 8 26 - - 
Fegyverzet:  
hosszúkard (43,71,125,1k10), könnyű nyílpuska (22,30,50m,1k6+1), sodronying (3/1), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés:  
Földharc (Af), Belharc (Af), Harc helyhez kötve (Af) fegyverforgatás (Mf) (5,10,10) 
 
Sil Lanido seregbárói Ház, másik városból (Ruminio) jött, a Ves Maron családnál vendégeskedik 

 Jero Sil Lanido, családfő, nincs a városban 

 Hannah Lanido, Jero felesége, nincs a városban 

 Peto Del Lanido, Jero fattya, ő képviseli a Sil Lanido családot, azaz felemelt fattyú. Könnyed hangulatú. Büszke nevére, 
de nem pökhendi. Viszont ha lefattyúzák kardot ránt, jó vívó (7. tsz-ű bajvívó). Bálon Alexandrát ostromolja, majd később Cintia 
Keiko egyik társalkodónőjét. 

Vir Nes palotagrófi Ház, másik városból (Berrana-roda) jött, a Maron családnál vendégeskednek 

 Cel Vir Nes, családfő, nincs a városban 

 Diana Nes, Cel felesége, nincs a városba 

 Wen Del Nes, Cel fia, ő képviseli a családot, régi bajtársi ismeretség fűzi Peto Del Lanido-hoz együtt harcoltak. Büszke, 
kérkedő. Bálon igyekszik a legtöbb hölgyet felkérni táncra, végül ő is Cintia egyik társalkodó nője társaságában bálozik barátjával. 

 

  



18 
 

Ves Arero várgrófi Ház, másik városból jöttek (Berrana-roda), a Maron családnál vendégeskednek. Bál után terveztek volna 
üzletet kötni Barloval. 

 Yero Ves Arero, családfő. Vicceskedő. Párbaj után fiát aludni küldi. Cikinek érzi a dolgot és elnézést kér. Barlo és herceg 
megbocsájtó. 

 Ima Arero, Yero felesége, férjének segít. 

 Selton Del Arero, Yero fia. Ő is csatlakozik Cintia és társalkodónőihez. 

 Dens Des Arero, Yero fia. Forróvérű, görcsös. Bálon beleköt Peto Del Lanidoba, aki párbajra hívja és leiskolázza Denst. 
Párbaj után elvonul szülei parancsára. 

 Polsz Des Arero, Yero fia. Alexandrát próbálja elcsábítani, utána csatlakozik a Krigot hallgató társasághoz. 

Del Pefel lovagi Ház, másik városból (Sercarappa) jött, a Kék szőlőben szállt meg 

 Nevon Del Pefel, családfő, nincs a városban, nagyon beteg 

 Teno Des Pefel, Nevon fia, ő fogadja fel az orvgyilkost, aki megöli Barlo Ves Maront. Anyja halála és apja betegsége 
miatt. Nem feltűnően kerüli Barlot. Lanidóval és Nessel bálozik. 

Miss és társasága, a Vén borászban van szállásuk 

 Miss Leona, bárd, szélhámos, szeret gazdag pasikat vagyonától megfosztani. Verisz a fő célpontja, de nagyon szereti a 
szép ékszereket. Mivel látja, hogy sokan ostromolják a herceget, így ő hagyja a dolgot és azon mulat, hogy környékezik férfiak 
Alexandrát. Párbaj után kiszúrja Rinella nyakában az ékszert és arra vágyik. Barlo halála után oda lép vigasztalni Rinellát, és ekkor 
ellopja az ékszert, majd diszkréten távozik. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 9 12 14 11 11 16 18 16 17 15 25 50 100 20 6 65 40(mf) 64 
Fegyverzet:  
ramiera (38, 77, 124, 1k6+1),  
Megjegyzés:  
Fegyver (Mf), Zsebmetszés 80% 

 Alexandra, Miss tanítványa. Ünnepség legszebb leánya. Bálon élvezi férfiak ostromát, majd Feronnal távozik. (udvarlók: 
Polsz Des Arero, Peto Del Lanido, Feron Del Beltan) 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 8 12 16 16 13 19 16 15 14 13 22 35 95 16 8 59 13(mf) 18 
Megjegyzés: 
 
Lady és társasága, a Kék szőlőben van szállásuk 

 Lady Halasa, boszorkány. Élet kedvelő. Bárkivel, bármikor szívesen szórakozik. Igyekszik kikezdeni a játékos 
karakterekkel, akinek Karizmája nagyobb, mint 12 és nem boszorkány. Barlo béreli fel, hogy kavarja fel az állóvizet a herceg körül. 
Az eseményekre reagálnak. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 8 12 14 16 13 18 18 15 12 13 16 30 90 4 6 59 21(mf) 40 
Megjegyzés: 
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 Bereo, Lady testőre és ágyasa. Báli ruhában van, vegyül. Női karakterekkel igyekszik kikezdeni (kivétel, ha boszorkány) 
Ima Areronak is adja a szépet. Vámpír megjelenése után, azonnal Lady védelmét biztosítja. Látszik, hogy profi. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 16 16 17 16 17 14 12 15 15 13 40 77 131 15 14 61 12 (Af) - 
Fegyverzet:  
hosszúkard (51, 101, 148, 1k10), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés:  
Fegyver (Mf), Közös harcmodor (Af, +4,+8,+8) 
 
 Eornar, félelf, Lady testőre és ágyasa. Báli ruhában van, vegyül. Női karakterekkel igyekszik kikezdeni (kivétel, ha 
boszorkány) Gorda Zeraolnak is adja a szépet. Vámpír megjelenése után, azonnal Lady védelmét biztosítja. Látszik, hogy profi. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 16 16 17 16 15 15 12 15 12 15 40 77 131 15 12 57 12 (Af) - 
Fegyverzet:  
hosszúkard (51, 101, 148, 1k10), abbit sodronying (4/0), alkarvédő (+15 Vé) 
Megjegyzés:  
Fegyver (Mf), Közös harcmodor (Af, +4,+8,+8) 
 

Vámpír és szerelme 
 Eilithie, ember volt, vámpír. Kalandor, visszamenekült szülő városába vámpírrá válása után. Tanácstalansága véget a 
temetőben keresett védelmet, ahol rátalálta a járatokra.  

Kettőség jellemzi, a vérszomj és az élet szeretete harcol benne, mikor még élt Élet jellemű volt. Csak az őrültekből iszik, senkit 
nem öl és nem tesz vámpírrá. Egyik étkezése során látta meg Finnát, akibe azonnal beleszeretett. Szerelme halála után a vámpír 
legyűri emberi énjét és bosszút akar, ezért jelenik meg az ünnepségen, hogy rákérdezzen, hogy ki volt a gyilkos, de választ nem 
kap. Miután elhagyja ünnepséget, holtan találják Barlo Ves Maron-t. A temető alatti járatokban lakik. Mivel ő rá vadászik az egész 
város, így meghúzódik, de mágia segítségével kutat, ha megtudja, hogy Feron volt, akkor kitör és zombijaival megrohamozza a 
Beltan villát, ahol hamar megjelennek az önjelölt hősök. 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 20     20 18   20 32 80 120  40    
Sebzése: k6, kétszer támad 
Megjegyzés:  
Sebezni csak túl ütéssel és mágikus vagy ezüst fegyverrel lehet, ekkor körönként 1 Ép-t gyógyul. (bestiárium 95. oldal) 
Állatok és zombik irányítása. 
 
Zombi (12 db) 
 
 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
           0 40 75  30    
Fegyverzet: K6 vagy hosszúkard (6, 54, 96, 1k10),  
Megjegyzés: csak túl ütéssel sebezhető 
Bestiárium 97 
 
 Finna, őrült, a vámpír szerelme. Meghal a tűzben. Ha előtte benéznek a kalandozók az örültek házába sikeres Érzékelés 
próba esetén felfedezhetik, hogy ő az egyik, akin nincs harapás nyom. 
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Egyéb szereplők 
Kiela, nő, orvgyilkos, Barlo Maron gyilkosa. Miközben mindenki a vámpírral foglalkozik Barlo közelébe férkőzik és egy mérgező 
tűvel megszúrja (Kobramarás) a kézfejét, ami rövidesen a férfi halálát okozza. A Kék szőlő fogadóban szállt meg. Alkarján 
tetoválás. Bálon szolga, hosszú ujjú ruhában. (Epilógusban: Az orvgyilkos legendája) 

 E  Áll  Ügy  Gy Eg Sz Int  Aka  Aszt Ér Ké Té Vé Cé Ép  Fp Pszi  Mp  
 16 16 17 16 14 13 15 15 16 14 40  77  131  15  12 77 35 (Mf) - 
Fegyverzet:  
2 tőr (60, 100, 148, 1k6+1), alkarvédő (+15 Vé) 
kézi számszeríj (39, 1k3) 
Megjegyzés:  
Fegyverek (Mf), tőrök rúnázottak (63mp) 
Kétkezes harc (Af), Méregkeverés (Af), Álcázás (Mf), százalékos 50 % 
Méreg: 5 adag toroni pokol (5. szint, 2k10/semmi) 
 
Dovo, koldus, régen a Maron családnak dolgozott, de állandóan részeg volt. Látta Feron Beltan-t felgyújtani az őrültek házát. 
Nevet nem tud, de pontos leírást tud adni pecsétgyűrűjéről, ami nem határozza meg pontosan személyét, mert Feron apjának is 
olyan gyűrűje van. (B betű, ami körül egy kígyó tekereg) Alapból hangos alak, a tűzesett után magába fordul, s nem tudja, kihez 
merjen fordulni a látottakkal. 

Gedon, a Kék szőlő fogadó tulajdonosa, pultosa, nem kedveli az idegeneket 

Ilo, a Vén borász fogadó tulajdonosa és pultosa, nincs baja az idegenekkel, de tartja a távolságot. 

Berta, a Részeg moly kocsma pultosa, jó kedélyű megtermett asszony. Emberrel bárhonnan jött nincs baja, de más fajúakat 
fenntartással kezel. 

Zéne, a Fekete hordó kocsma pultosa, vékony rókaképű, folyton figyel, érdeklődik. Nincs baja idegenekkel, zenész ki esténként 
nála zenél sem shadoni. 

A fogadók és Barlo vendégei: 
- Ves Maron családnál elszállásolva: Verisz Vel Norene + Nevol, Lévo és 4 testőr; Ves Arero család 5 fővel; Wen Del 

Nes, Peto Del Lanido 
- a Kék szőlőben: Kiela; Lady Halasa + Bereo és Eornar, Teno Des Pefel 
- a Vén borászban: Miss Leona és Alexandra; a karakterek 

Rangjelzések értelmezése: 
Legfőbb nemesség 

- Bel: királyi és főhercegi Házak 
- Vel: tartományi hercegi és seregvezéri Házak 

Főnemesség 

- Vir: palotagrófi Házak 
- Ves: vár- és gyepűgrófi Házak 
- Sil: sereg- és flottabárói Házak 

Kisnemesség 

- Del: lovagi Házak 
- Des: vitézi Házak 

-béli: Ante- vagy Cera- pl.: amarobéli = Anteamaro 
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Fontos megjegyezni, hogy a Ház legfőbb rangjelzését csak a családfő használhatja, fiai az alatta megszerezhető rangokat 
használhatják. pl.: Barlo Ves Maron fia lovag így a neve Telan Del Maron. 

A nők se lányként, se feleségként nem viselnek rangot. 

Shadoni órák 
1 Teremtés 

2 Szeretet 

3 Jóság 

4 Jelenés 

5 Ájtatosság 

6 Tisztulás 

7 Adományok 

8 Áldozat 

9 Gyógyítás 

10 Tanítás 

11 Szentek 

12 Szertartás 

13 Szolgálat 

14 Hit 

15 Alázatosság 

16 Tisztaság 

17 Megbocsátás 

18 Imádság 

19 Eretnekek 

20 Fekete Angyal 
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Térképek 

 
Ronella tartomány térképe 
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Temető alatti járatok: 
1.  Lejárat  
2. Vámpír rejtek helye 
3. Örök égő fáklya 
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Város térkép
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Maron birtok 
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Villa földszint 
1. Előcsarnok, nagyon széles folyosó, sok szoborral és festménnyel, sarkokban egy-egy szökőkút, amiben bor folyik 
2. Lépcsők az emeletre 
3. Bálterem 
4. Udvar, étkező rész. Ünnepség idejére sátort állítottak vendégek feje fölé.  
5. Tánc tér 
6. Színpad 
7. Konyha 
8. Raktár 
9. Étkező 
10. Dolgozó szoba 
11. Tárgyaló terem
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Villa emelet 
1. Lépcső 
2. Könyvtárszoba 
3. Emeleti dolgozó szoba 
4. Barlo Ves Maron és feleségének lakosztálya 
5. Telan Del Maron és feleségének lakosztálya 
6. Vendég lakosztály (Wen Del Nes) 
7. Vendég lakosztály (Ronella tartomány hercege) 

a. Herceg szállása 
b. Tanácsnokok szállása 

8. Vendég lakosztály (Ves Arero család) 
a. Szülők szállása 
b. Gyerekek szállása 

9. Vendég lakosztály (Peto Del Lanido) 
10. Vendég lakosztály (üres) 
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Címerek 

Ves Beltan Ház címere 
A Ves Beltan Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Estessokliloma ezüstben, a családi címer arany tőrrel átszúrt tekergő kígyó ezüstben, három 
kármin vércseppet hullajtva. A szőlőgrófi rangot arany szőlővágó kés és alatta azúr szőlőfürt jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy csukott könyv - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-mályva (a Ves 
Beltan Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Tenger becsülettel, méltó akarattal”. 

 

Rafar Ves Beltan egyéni címere 
Rafar Ves Beltan egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső mályva mezőben arany tőrrel átszúrt tekergő kígyó 

ezüstben, három kármin vércseppet hullajtva - a Ves Beltan Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala 
látható. A jobb felső, azúr mezőben a szőlőgrófi rangot jelentő arany szőlővágó kés és alatta sötét-azúr (egymáson lévő azonos 
színek esetén alkalmazott kombináció) szőlőfürt. A címer jobb alsó mezeje mályvával és ezüsttel (a Ves Beltan Ház színei) hétszer 
vágott - utalva családfői rangra - rajta csukott könyv aranyban, Rafar Ves Beltan egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű ezüst-mályva (a Ves Beltan Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon ezüst-mályva sisakkoszorú, a sisakdísz egy fekete kakasfej - 
Rafar Ves Beltan egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-mályva szalagon a Ház jelmondata: „Tenger becsülettel, méltó akarattal”. 
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Feron Ves Beltan egyéni címere 
Feron Ves Beltan egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső mályva mezőben arany tőrrel átszúrt tekergő kígyó 

ezüstben, három kármin vércseppet hullajtva - a Ves Beltan Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala 
látható. A jobb felső, azúr mezőben a szőlőgrófi rangot jelentő arany szőlővágó kés és alatta sötét-azúr szőlőfürt. A címer jobb 
alsó mezeje mályvával és ezüsttel (a Ves Beltan Ház színei) egyszer vágott - utalva családfői rangra - rajta koszorúba foglalt tőr 
aranyban, Feron Ves Beltan egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű ezüst-mályva (a Ves Beltan Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon ezüst-mályva sisakkoszorú, a sisakdísz egy fekete kakasfej - 
Rafar Ves Beltan, a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-mályva szalagon a Ház jelmondata: „Tenger becsülettel, méltó 
akarattal”. 

 
 

Ves Keiko Ház címere 
A Ves Keiko Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Cormák ötszirmú rózsája ezüstben (az uralkodóhercegi tartományokban az arany griff helyett 
ilyet viselnek címerükben a királynak felesküdött nemesek), a családi címer hamuszínű páncélos kar tartotta szőlőfürt bíborban. A 
gyalogsági helytállást a rangmezőben lévő ezüst shadoni gyalogsági lándzsahegy jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy ricinus levél - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt bíbor-hamu (a Ves Keiko 
Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Egyenes háttal Domvik útjain”. 
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Greg Ves Keiko egyéni címere 
Greg Ves Keiko egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső bíbor mezőben hamu színű páncélos kar tartotta 

szőlőfürt bíborban - a Ves Keiko Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr 
mezőben a gyalogsági helytállást kifejező ezüst shadoni gyalogsági lándzsahegy. A címer jobb alsó mezeje bíborral és hamuval (a 
Ves Keiko Ház színei) hétszer vágott - utalva családfői rangra - rajta ötszirmú levél aranyban, Greg Ves Keiko egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű bíbor-hamu (a Ves Keiko Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon bíbor-hamu sisakkoszorú, a sisakdísz egy ötszirmú levél - 
Greg Ves Keiko, a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt bíbor-hamu szalagon a Ház jelmondata: „Egyenes háttal Domvik útjain”. 

 

Ves Maron Ház címere 
A Ves Maron Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Cormák ötszirmú rózsája ezüstben (az uralkodóhercegi tartományokban az arany griff helyett 
ilyet viselnek címerükben a királynak felesküdött nemesek), a családi címer páros meggy és szőlőtőke aranyban. A bormesteri 
rangot a rangjelző mezőben arany hordó jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy hamuszínű torony - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt arany-smaragd (a 
Ves Maron Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Csak azt győzted le, aki nem áll fel”. 
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Barlo Ves Maron egyéni címere 
Barlo Ves Maron egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső smaragd mezőben páros meggy és szőlőfürt aranyban - 

a Ves Maron Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a bormesteri 
rangot kifejező hordó látható aranyban. A címer jobb alsó mezeje arannyal és smaragddal (a Ves Maron Ház színei) hétszer vágott 
- utalva a családfői rangra - rajta torony hamuban, Barlo Ves Maron egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű arany-smaragd (a Ves Maron Ház színei) és azúr-fehér (Ronella 
tartomány színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon arany-smaragd sisakkoszorú, a sisakdísz egy 
torony - Barlo Ves Maron, a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt arany-smaragd szalagon a Ház jelmondata: „Csak azt győzted le, 
aki nem áll fel”. 

 

Telan Del Maron egyéni címere 
Telan Del Maron egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső smaragd mezőben páros meggy és szőlőfürt aranyban - 

a Ves Maron Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a bormesteri 
rangot kifejező hordó látható aranyban. A címer jobb alsó mezeje arannyal és smaragddal (a Ves Maron Ház színei) egyszer vágott 
- első fiú és örökös - rajta háromfejű virág ezüstben, Telan Del Maron egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű arany-smaragd (a Ves Maron Ház színei) és azúr-fehér (Ronella 
tartomány színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon arany-smaragd sisakkoszorú, a sisakdísz egy 
torony - Barlo Ves Maron, a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt arany-smaragd szalagon a Ház jelmondata: „Csak azt győzted le, 
aki nem áll fel”. 
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Ves Verio Ház címere 
A Ves Verio Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Estessokliloma ezüstben, a családi címer páros szőlőfürt aranyban. A kulcsmesteri rangot kettős 
kulcs jelöli aranyban.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy arany napkorong - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt arany-kármin (a 
VesVerio Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Parancsra sem felejtünk”. 

 

Zuano Ves Verio egyéni címere 
Zuano Ves Verio egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső bíbor mezőben páros szőlőfürt aranyban - a Ves Verio 

Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a kulcsmesteri rangot kifejező 
kettő kulcs látható aranyban. A címer jobb alsó mezeje arannyal és smaragddal (a Ves Maron Ház színei) hétszer vágott - utalva a 
családfői rangra - rajta napkorong aranyban, Zuano Ves Verio egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű arany-bíbor (a Ves Verio Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon arany-bíbor sisakkoszorú, a sisakdísz napkorong - Zuano Ves 
Verio, a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt arany-bíbor szalagon a Ház jelmondata: „Parancsra sem felejtünk”. 
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Ves Zearol Ház címere 
A Ves Zearol Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Estessokliloma ezüstben, a családi címer szőlőfürt és pálinkásüveg ezüstben. A seregnagyi rangot 
keresztbe vetett buzogány és kard jelöli ezüstben.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy szarvasfej - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-márga (a Ves Zearol 
Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Mindig az igaz oldalon”. 

 

Theo Ves Zearol egyéni címere 
Theo Ves Zearol egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső márga mezőben szőlőfürt és pálinkásüveg ezüstben - a 

Ves Zearol Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a seregnagyi 
rangot kifejező keresztbe vetett buzogány és kard ezüstben. A címer jobb alsó mezeje ezüsttel és márgával (a Ves Maron Ház 
színei) hétszer vágott - utalva a családfői rangra - rajta szarvasfej aranyban, Theo Ves Zearol, a családfő egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű ezüst-márga (a Ves Zearol Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon ezüst-márga sisakkoszorú, a sisakdísz egy szarvasfej - a 
családfő, Theo Ves Zearol egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-márga szalagon a Ház jelmondata: „Mindig az igaz oldalon”. 

 



34 
 

Krigo Ves Zearol egyéni címere 
Krigo Ves Zearol egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső márga mezőben szőlőfürt és pálinkásüveg ezüstben - a 

Ves Zearol Ház jelképe. A bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a seregnagyi 
rangot kifejező keresztbe vetett buzogány és kard ezüstben. A címer jobb alsó mezeje ezüsttel és márgával (a Ves Maron Ház 
színei) vágott - utalva az első fiú és örökös rangra - rajta háromágú, áttört örvényminta aranyban, Krigo Ves Zearol egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű ezüst-márga (a Ves Zearol Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon ezüst-márga sisakkoszorú, a sisakdísz egy szarvasfej - a 
családfő, Theo Ves Zearol egyéni jelképe. A pajzs alatt ezüst-márga szalagon a Ház jelmondata: „Mindig az igaz oldalon”. 

 

Vei Norene Ház címere 
A Vei Norene Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Cormák arany griffmadara, alatta a Bel Corma rózsa aranyban - mindkettő a királyra esküdött 
tartományi herceg jele. A családi címer felfelé görbülő ezüst holdon álló, arannyal fegyverzett balra ágaskodó sas márgában, 
karmai között bástyatorony ezüstben. A tartományi hercegi rangot arany tartományi hercegi korona, mögötte keresztben arany 
kard jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. A sisakon arany tartományi korona, a sisakdísz egy fekete kakasfej - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt márga-
smaragd (a Vei Norene Ház színei) szalagon a Ház shadviki háborúban elhíresült jelmondata: „Lám, már heten vagyunk!”. 
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Verisz Vei Norene egyéni címere 
Verisz Vei Norene egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal felső smaragd mezőben felfelé görbülő ezüst holdon álló, 

arannyal fegyverzett balra ágaskodó sas márgában, karmai között bástyatorony ezüstben. A bal alsó kármin mezőben Ronella 
ezüst csikóhala látható. A jobb felső, azúr mezőben a tartományi hercegi rangot jelentő arany hercegi korona, mögötte 
keresztben arany kard. A címer jobb alsó mezeje márgával és smaragddal (a Vei Norene Ház színei) hétszer vágott, rajta arany 
kakasfej, Verisz Vei Norene egyéni jelképe, amit párviadalai okán kapott a „Fekete Kakas”.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű márga-smaragd (a Vei Norene Ház színei) és azúr-fehér (Ronella 
tartomány színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon arany tartományi korona, a sisakdísz egy fekete 
kakasfej - Verisz Vei Norene egyéni jelképe. A pajzs alatt márga-smaragd szalagon a Ház shadviki háborúban elhíresült 
jelmondata: „Lám, már heten vagyunk!”. 

 

Sil Lanido Ház címere 
A Sil Lanido Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Cormák ötszirmú rózsája ezüstben (az uralkodóhercegi tartományokban az arany griff helyett 
ilyet viselnek címerükben a királynak felesküdött nemesek). A családi címer vasmacska ezüstben, jobb oldalán alma aranyban, bal 
oldalán tengeri kagyló aranyban. A seregbárói rangot arany lobogó jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. A sisakon a család önálló flotta kiállítását jelző kitüntetése aranyban. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy zöld 
barrakuda - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Sil Lanido Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „A 
mentikor is féli a cápát!”. 
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Peto Del Lanido egyéni címere 
Peto Del Lanido egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső bíbor 

mezőben (a Sil Lanido Ház egyik színe) a családi címer: vasmacska ezüstben, jobb oldalán alma aranyban, bal oldalán tengeri 
kagyló aranyban. A jobb felső mezőben a seregbárói rangot jelölő arany lobogó, a baj alsó pergamen mezőben (A Sil Lanido Ház 
egyik színe) bíbor nap előtt (a törvényessé fogadott fattyúk jele) toll és tőr ezüstben - Peto egyéni jelképe. Megjegyzendő, hogy 
bár nem törvényszerű, a címerjogot szerzett fattyúk igen gyakran szerepeltetnek tőrt egyéni jelképükben. 

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű pergamen-bíbor (a Sil Lanido Ház színei) és azúr-fehér (Ronella 
tartomány színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. A sisakon a család önálló flotta kiállítását jelző kitüntetése 
aranyban. Pergamen-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy zöld barrakuda - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-
bíbor (a Del Lanido Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „A mentikor is féli a cápát!”. 

 

Vir Nes Ház címere 
A Vir Nes Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban kármin 

alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Estessok lilioma ezüstben, a családi címer ezüst nyíllal átlőtt tenyér aranyban. A palotagrófi 
rangot keresztezett arany jogarok jelölik.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy farkas fej - a családfő egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-mályva (a Vir 
Nes Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Harcolhatsz késve, de hiába soha”. 
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Wen Del Nes egyéni címere 
Wen Del Nes egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső mályva 

mezőben (a Del Nes Ház egyik színe) a családi címer: ezüst nyíllal átlőtt tenyér aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a palotagrófi 
rangot jelölő keresztezett arany jogarok, a baj alsó pergamennek és mályvával vágott mezőben (A Sil Lanido Ház színei, a család 
színeivel való egy vágás az előszülött fiúk jele) díszes, háromágú örvényminta arany - Wen egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű pergamen-mályva (a Del Nes Ház színei) és azúr-fehér (Ronella 
tartomány színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Pergamen-mályva sisakkoszorúján a sisakdísz egy farkasfej 
- a családfő, Cel Vir Nes egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Nes Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: 
„Harcolhatsz késve, de hiába soha”. 

 

Ves Arero Ház címere 
A Ves Arero Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Cormák rózsája aranyban és a Vel Norene Ház arany holdat és bástyát tartó sasmadara 
aranyban, lekötelezettségük jele. A családi címer vörös lángokkal égő gálya aranyban. A várgrófi rangot arany bástya jelöli.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy puma fej - a családfő, Yero Ves Arero egyéni jelképe. A pajzs alatt márga-
bíbor (a Ves Arero Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Sosem fogyó erővel”. 
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Yero Ves Arero egyéni címere 
Yero Ves Arero egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső 

márga mezőben (a Ves Arero Ház egyik színe) a családi címer: vörös lángokkal égő gálya aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a 
várgrófi rangot jelölő bástya aranyban, a baj alsó márgával és bíborral hatszor vágott mezőben (A Ves Arero Ház színei, a család 
színeivel való hat vágás (ami hét sávot eredményez) a családfők jele) pumafej aranyban - Yero egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű márga-bíbor (a Ves Arero Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Márga-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy pumafej - a családfő 
egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Nes Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Sosem fogyó erővel”. 

 

Selton Del Arero egyéni címere 
Selton Del Arero egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső 

márga mezőben (a Ves Arero Ház egyik színe) a családi címer: vörös lángokkal égő gálya aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a 
várgrófi rangot jelölő bástya aranyban, a baj alsó márgával és bíborral vágott mezőben (A Ves Arero Ház színei, és az előszülött fiú 
jele) smaragddal fegyverzett léptető ló aranyban - Selton egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű márga-bíbor (a Ves Arero Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Márga-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy pumafej - a családfő, Yero 
Ves Arero egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Arero Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Sosem fogyó erővel”. 
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Dens Del Arero egyéni címere 
Dens Del Arero egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső 

márga mezőben (a Ves Arero Ház egyik színe) a családi címer: vörös lángokkal égő gálya aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a 
várgrófi rangot jelölő bástya aranyban, a baj alsó bíbor mezőben márga pólya (A Ves Arero Ház színei, és az másodszülött fiú jele) 
keresztezett növénylevél és csatabárd ezüstben - Dens egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű márga-bíbor (a Ves Arero Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Márga-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy pumafej - a családfő, Yero 
Ves Arero egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Arero Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Sosem fogyó erővel”. 

 

Polsz Des Arero egyéni címere 
Dens Des Arero egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső 

márga mezőben (a Ves Arero Ház egyik színe) a családi címer: vörös lángokkal égő gálya aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a 
várgrófi rangot jelölő bástya aranyban, a baj alsó bíbor mezőben kettő márga pólya (A Ves Arero Ház színei, és az harmadszülött 
fiú jele) csengő aranyban - Polsz egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű márga-bíbor (a Ves Arero Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Márga-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy pumafej - a családfő, Yero 
Ves Arero egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Arero Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Sosem fogyó erővel”. 
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Del Pefel Ház címere 
A Del Pefel Ház címere fehér akcentusú kármin pólyázattal osztott azúr ronellai pajzson a tartományi címerboglárban 

kármin alapon Ronella ezüst csikóhala, körülötte a shadviki háborúban való helytállásért a tartománynak adományozott koszorú 
ezüstben, hűségcímerében a Bel Estessok liliomja ezüstben. A családi címer smaragd nyíl tartotta vadászkürt aranyban. A lovagi 
rangot a kopja, kard és ronellai pajzs fegyverhármas jelöli ezüstben.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű azúr-fehér (Ronella színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak 
szemből. Azúr-fehér sisakkoszorúján a sisakdísz egy vörös madárfej fej - a családfő, Nevon Del Pefel egyéni jelképe. A pajzs alatt 
arany-azúr (a Del Pefel Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: „Seregeknek élén, vándorok zömében”. 

 

 

Teno Des Pefel egyéni címere 
Teno Des Pefel egyéni címere négyelt ronellai pajzson a bal alsó kármin mezőben Ronella ezüst csikóhala, a bal felső azúr 

mezőben (a Des Pefel Ház egyik színe) a családi címer: smaragd nyíl tartotta vadászkürt aranyban. A jobb felső, azúr mezőben a 
lovagi rangot jelölő kopja, kard és ronellai pajzs fegyverhármas, a jobb alsó, arannyal és azúrral vágott mezőben (A Des Pefel Ház 
színei, és az előszülött fiú jele) szarvasagancs ezüstben - Teno egyéni jelképe.  

A pajzsot - világi címer lévén - ellentétes színezésű arany-azúr (a Des Pefel Ház színei) és azúr-fehér (Ronella tartomány 
színei) palást öleli, rajta rostélyos acél lovagi sisak szemből. Márga-bíbor sisakkoszorúján a sisakdísz egy vörös madárfej - a 
családfő, Nevon Del Pefel egyéni jelképe. A pajzs alatt pergamen-bíbor (a Del Arero Ház színei) szalagon a Ház jelmondata: 
„Seregeknek élén, vándorok zömében”. 
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Képek –segédlet 
Ves Maron villa 

 

Ves Beltan villa 
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Barlo Ves Maron 

 
 

Rinella Maron  

 

Telan Del Maron 

  

Szinella Maron 
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Omred,  

 

Theo Ves Zeraol 

 

Gorda Zeraol 

 

Kasala Zeraol 
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Rafar Ves Beltan 

 

Feron Del Beltan, 

 

Zuano Ves Verio 

 

Cara Verio, 

 

Sofia Verio 
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Greg Ves Keiko, 

 

Cintia Keiko,  

 

Haren atya 

 

Berren atya, 
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Rivon inkvizítor 

 

Verisz Vel Norene,  

 

Peto Del Lanido 

 

Wen Del Nes, 
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Yero Ves Arero,  

 

Ima Arero 

 
 

Dens Des Arero 

 

Teno Des Pefel 
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Miss Leona 

 

Alexandra 

 

Lady Halasa 
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Bereo 

 

Eornar 

 

Vámpír 

 
 

Festmény Ves Maron házban 
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Epilógus 
Amaro városa még két napig volt füstben, csak utána támadt egy nagyobb szél, ami eloszlatta azt. Város közel tíz százaléka halt 
meg füstmérgezésben, többiek környező falvakban, városokban kerestek menedéket. Város felett az uralmat ideiglenesen 
Ronella tartomány hercege vette át. Verisz később feleségül vette Kasalát és a várost a Zearol családra bízta. 

Hivatalos hírek szerint Teno Des Pefel gyújtotta fel az örültek házát és ölte meg Barlo Ves Maront. Kivégzésére Berrana-roda-ban 
került sor, de a hóhér pallosa előtt, egy nyíl állt, bele a fiú torkába, ami által fulladozva elvérzet. 

Feron Del Beltan, apja és Haren atya beleegyezésével, Domvik szolgálatába lépett. 
Rinella Maron gyász időszak lejárta után a Beltan birtokra költözött. 
Telan Del Maron feleségével útnak indult és kalandozókká váltak. 
Maron villa egyházé lett és harminc évig örültek házaként működött, majd a betegek kaptak egy új épületet a régi helyére és a 
villába Repus atya, Haren atya utódja költözött. 
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Karakteralkotási segédlet 
Karakteralkotás 
4-5 Tsz-ű karaktereket kell kidolgozni. 
 
Szabálykönyvek: 
Első Törvénykönyv  
Második Törvénykönyv  
Harcosok, Gladiátorok, Barbárok  
Papok, Paplovagok 1, 2 (a korábban megjelent papot, paplovagot ez alapján kérjük) 
Továbbá alkalmazzuk 10. képességnek az ÚT-ből ismert Érzékelést. 
 
Faj: 
Játszható fajok: Ember, félelf, elf, törpe és az udvari ork. 
Vagyis csak az Első törvénykönyvből lehet választani. Második és egyéb könyvek faja NEM játszhatók. 
 
Kasztok: 
Következő kasztokból lehet választani, van amit 4Tsz-ig kell kidolgozni, és van amit 5Tsz-ig. 
4TSz: Varászló, tűzvarázsló, sámán, kardművész, harcművész, szerzetes, pap, paplovag, fejvadász  
5Tsz: lovag, harcos, gladiátor, tolvaj, amazon, barbár, bajvívó, bárd, boszorkány, boszorkánymester 
 
Természetesen a faj-kaszt párosításokból csak az I és az I* jelűek választhatóak. 
 
Képességek: 
Minden karakter tíz képességgel rendelkezik, azaz használjuk a tízedik, Érzékelés képességet is! Az értékeket a könyvben 
megadott módon dobáljátok ki. 
 
Érzékelés:  
Amazon, Bajvívó, Barbár, Bárd, Pap, Paplovag, Sámán, Szerzetes: K10+8  
Fejvadász, Tolvaj, Harcművész, Kardművész: K6+12  
Minden más kaszt: 2K6+6 
 
HM, Ép, Fp, Kp, Mp, Pszi-p és %  
Kaszttól függetlenül, minden karakter már első szinten megkapja a szintenkénti HM-et, Fp-t, és Kp-t, valamint a szintenkénti %-ot 
is (ahol ez értelemszerű). Természetesen a szintenkénti Mp-t és Pszi-pontot nem kapja meg a karakter az első szinten. 
 
Képzettségek:  
Amit a karakter alapból (Kp költése nélkül) megkap:  
Nyelvismeret (anyanyelv) Af (5),  
Kultúra (saját kultúrkör) Af,  
Helyismeret (saját lakhely) 60% 
 
Felszerelés, vagyon és mágikus tárgyak.  
Alap felszerelsé és kezdő vagyon: 
Harcos: egy rend fegyverzet + 3K6 arany 
Gladiátor: egy rend fegyverzet + 2K6 arany 
Fejvadász: egy rend fegyverzet + K6 arany 
Lovag: lovagi fegyverzet + 2K6 arany 
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Amazon: egy rend fegyverzet + 2K6 arany 
Bajvívó: egy rend fegyverzet + 3K6 arany 
Barbár: egy rend fegyverzet + K6 arany 
Tolvaj: tolvajfelszerelés + K10 arany 
Bárd: főhangszer + K10 arany 
Pap: egy rend fegyverzet, szent szimbólum + K6 arany 
Paplovag: lovagi fegyverzet, szent szimbólum + K6 arany 
Harcművész: semmi + K3 arany 
Kardművész: slan kard + K6 arany 
Szerzetes: semmi + K6 arany 
Boszorkány: 5 adag hatalomitala + 2K6 arany 
Boszorkánymester: 5 adag hatalomitala + 2K6 arany 
Sámán: sámánruházat és sámántárgyak + K6 arany 
Tűzvarázsló: egy rend fegyverzet + 3K6 arany 
Varázsló: varázslóbot (csak 3. Tsz.-en) + 3K6 arany 
 
Egy rend fegyverzet: Az iskolára jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú fegyver (vagy fegyver + kiegészítő fegyver). 
Továbbá ha ez ott általános, akkor egy jellemző vért (ára maximum 80 arany, anyaga közönséges fém) . 
Lovagi fegyverzet: A rendre jellemző átlagos minőségű és közönséges anyagú fegyver + kiegészítő fegyver, továbbá egy jellemző 
vért (ára maximum 200 arany, anyaga közönséges fém). 
 
Minden egyéb felszerelést a kapott aranyból kell megvásárolni, van ami nem szerepel az Első törvénykönyvben.  
 
Kiegészítő árlista.  
Gladiátor vért (25a), Kráni vért (60a), Kardművész vért (35a), Alkarvédő (5e), Alkar- és lábszárvédő (1,5a); Harcművész fegyverek: 
khot (2a), khiel (4a), khrin-kao (3a), sho-khot (2,5a), sryn-tőr(2a), horgaskard (30a), sai (3a), tonfa (1a), hagai (2,5a), láncos sarló 
(2,5a), acélkorbács (10a), nunchaku (3a), vaskígyó (3a), többrészes bot (10a); Főnix: 3/1-es sodronying (40a), 4/0-s sodronying 
(60a); Hadijogar (1a), Íjvessző (5r); Nyílpuska lövedék: kézi (50r), kahrei (2e), könnyű (20r), nehéz (40r), shadoni (1e). 
 
Karakterek közötti pénzforgalom.  
A csapat tagjai között már a karakteralkotási időszakban NEM lehetséges a pénzáramlás. 
 
Mérgek  
A méregkeverés terén Magyar Gergely Méregkeverés című kiegészítőjének kivonata a mérvadó, kétfokú rendszerben értelmezve. 
Az ETK-s példamérgek árát is e rendszer szerint szükséges újraszámolni, akkor is, ha ez kedvezőbb, vagy éppen kedvezőtlenebb az 
adott méregnél.  
www.kalandozok.hu/talalkozok/nyt2012/meregkeveresketfoku.pdf 
 
Varázstárgyak (tetoválások, varázsjelek stb)  
A varázstárgyak ára: a rá költött Mp x 2 arany + a varázstárgy előállítási (alapanyag) költsége. Ha a karakter kasztjából és 
szintjéből adódóan (pl. boszorkány) képes a varázstárgy előállítására, akkor csak az alapárat kell kifizetnie. 
 
Varázslóbot  
Nem a Rúnás verziókat használjuk, hanem egy kevésbé komplikáltabbat, ami versenyen játszhatóbb. Játék technikailag: Fele 
annyi Mp tárolható a botban, mint amennyi a varázsló max. Mp-ja. A bot manája nem adható össze a varázslóéval, minden 
szempontból külön kezelendő. Botból való varázslás esetén a varázslási idő 1 körrel megnő. Bot feltöltése a varázsló saját 
manájából történik, ideje: 1 perc mana- pontonként. A bot mágikus tárgynak számít, és a személyes aurájához tartozik. 
Varázslóbotból való mana- kinyerés üteme (zavartalan koncentráció mellett): Tsz.-nyi Mp / kör. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kalandozok.hu%2Ftalalkozok%2Fnyt2012%2Fmeregkeveresketfoku.pdf&h=7AQGez4gA&enc=AZPSz6wAHMsrYQu8Ya7-PzWjI2ILhy-67YgZAcp0BqEl02d1WF9_G15JToIrIejWXuM&s=1
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