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Amíg a halál el nem választ

Kedves mesélő. 

Lesz néhány dolog a modulban, amihez mindenképpen tartanotok kell magatokat a történet 
hitelessége miatt. Ezeket ki fogom emelni nektek.

A mesélő dolga lesz, hogy a kapott előtörténetekből kiválassza azt a karaktert, kinek 
apja/anyja volt a „Vasmester” egykoron. Származhat legvégső soron bárhonnan, bármely 
fajból, hisz a család Predocból bármerre elköltözhetett az évek alatt, vagy lehetett külhoni 
diplomata, kereskedő, stb., kivéve valamely gonosz hatalmat képviselője.
A karakter nem tud apja/anyja múltjáról. 
A kapcsolatuk is csapatonként eltérő lehet a gróffal. Jó-semleges csapatoknál a gróf jó fiú, 
sötét múltja nem „játszik”, csak ha szükséges a motiváláshoz.
Alapvetően kalandozóknak mesélünk, akik mindent elvállalnak, akár csak a hecc kedvéért. 
Szerintem!

És tudjátok, egy a cél: Jó szórakozást mindenkinek!

Predocról röviden

Predoc székvárosa Graligan, legnagyobb települése Hefremin, egy borszagú kikötőváros a
Gályák tengerének partján. 

Perdoc  árai  a  Pyarroni  árakat  követi,  így  magasak.  Csak  a  helyi  termékek  olcsóbbak
valamivel.

A közbiztonság kielégítő. A törvények, szintén pyarroni mintára, szigorúak, de nincsenek
olyan kiváló eszközeik a betartatásukra.

Lakossága egykori pyarroni nemesek, akik keveredtek az észak-shadoniakkal és Hat Város
népével.  Öltözködésben,  a  nőket  a  sötétkék és  méregzöld,  lágy,  selyem toppok és  széles  szárú
szoknyanadrágok,  a  férfiakat  a  fehér  vagy  világoskék,  bő  pantallók,  selyemingek  jellemzik
leginkább  a  térségben.  Vérteket  a  meleg  éghajlat  miatt  csak  hadba  induláskor  vesznek  fel.  A
hétköznapokban csak dísz mellvérteket, kiegészítőket öltenek.

A tengerparttól  az  ország belsejéig  nyúló  végeláthatatlan  szőlős  hegyek,  pinceerődök és
borvároskák vidéke ez, ahol nem nemesember az, aki nem tudj a tizenötféle módon metszeni a
szőlőt, aki nem szakértője a hordóknak, s nincs tisztában első kortyra a szájába vett bor származási
helyével és évjáratával.

Egyéb furcsaságok is szembeötlenek az erre utazónak. A bor és a szőlő mindenek feletti
hatalma számos megdöbbentő dologgal szolgálhat. Lenyűgözőek a hetekig tartó szüreti ünnepek, s
csakúgy  hatalmas  feneket  kerítenek  az  újbor  megjelenésének  is.  A környék  leghatalmasabb  és
legbefolyásosabb nemesei bizonyosan tekintélyes kereskedők vagy szőlősgazdák és megfelelően
nagy szava van a kormányzásban a különféle borászattal kapcsolatos céheknek - kádároknak, daráló
- és préskészítőknek - is.

A hercegség éghajlata meleg, időjárása - elsősorban a szőlőtermelő vidékeken - könnyen
kiszámítható. Antoh papjai gondoskodnak ugyanis róla, hogy a bortermelő tartományokban mindig
olyan legyen az idő, ami a növényeknek, a termésnek éppen a legmegfelelőbb. A főpapoknak szinte
másra nem is akad gondja, ám cserébe a bortermelő Udvarok hihetetlen összegekkel támogatják az
egyházat.
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Antoh egyháza a hercegségben

A hercegség gazdaságával kapcsolatban már felbukkant a tengerúrnő neve.  Nos nem véletlenül.
Antoh  talán  egyetlen  helyen  nem  olyan  erős,  mint  éppen  itt.  Hivatalosan  ugyan  nem  számít
államvallásnak az imádata, ám egyes kőszívű inkvizítorok bizony haraggal szemlélhetnék csupán,
mint  hanyagolják  el  a  pantheon  többi  lakóját  az  itteniek,  akik  gyakorta  akkor  is  a  tengerek
asszonyához  intézik  imáikat,  ha  könyörgésük  tárgya  adott  esetben  egy  másik  pyarroni  isten
„hatáskörébe” tartozna. Antoh nem egyszerűen tengerhez köthető isten, de minden vizek úrnője,
kinek  a  folyamok  felett  éppen  akkora  a  hatalma,  mint  a  haragvó  tengeren.  Szinte  minden
településen felbukkannak kicsiny fehér rendházaik, s nem ritkák azok az épületeik sem, amelyek a
településektől  távol,  egy-egy dombgerincen terpeszkedve felügyelnek a  vidékre.  Természetesen,
minden nagyobb városban megfelelőképpen képviseltetik magukat, s hatalmuknak megfelelően a
politikába is beleszólást nyertek. 

Nem véletlenül. Rajtuk múlik igazán, hogy az hercegség jóléte állandó maradjon. Mindenki
emlékezhet  arra  a  zűrzavarra,  amikor  a  Dúlást  követő  esztendőkben  a  hercegek  meg  akarták
kurtítani a tengeristennő papjainak jogait és hatáskörét. Sosem látott viharok dúltak a hercegség
területét. 

A tengerúrnő  kék  köntösű  papjait  mindenütt  nagy  megbecsülés  övezi.  Ugyan  más-más
okokból  kifolyóan,  de  leginkább  a  shadoni  Domvik  papokat  övező  tisztelethez  lehetne  csupán
hasonlítani. Minden városban lépten-nyomon delfinszobrokra bukkan az ember, s a különféle halak
ábrázolásai is szinte minden esetben összefüggésbe hozhatók Antohhal. 

Előzmények

Harminc évvel ezelőtt, egy ködös reggelen, elfogtak Hefremin városában két kráni kémet.
Egyikük,  Heron  Rewasaro,  akiből  bár  semmit  nem  tudtak  kiszedni,  halálra  vallattak  a
várbörtönben, a kráni külső tartományok határán élő egyik neves hadurának egyetlen fia volt. Az
akkori  vallatás  vezetője,  a  predoci  titkosszolgálat  egykoron  hírhedt  kínzómestere  volt,  a
„Vasmester” álnevű, titokzatos alak, kinek sok más vallatott halála is a lelkén szárad. A másik kém,
neve mára a múlt  ködébe veszett,  sikeresen megszökött a fogságból,  és hazatért urához a rossz
hírekkel. Omerion Rewasaro hadúr nagy anyagi veszteségek árán, de kiderítette kit takar az álnév,
és vérbosszút fogadott annak családja ellen, és a hosszú évek alatt tervet kovácsolt, hogy ellensége
gyermekét  magához  csalva,  feláldozhassa  azt  otthonában,  Ranagol  oltárán.  Eladta  kincsét,
vagyonát,  és  a  falvait  felajánlva  lepaktált  a  birtoka  alatt  élő  ritka  aquir  fajjal  is.  Mára  csak
elnéptelenedett  birtokán,  omladozó, poros,  üres kastélyában él  szinte magányosan, maroknyi hű
szolgájával.

A Zauder

A történetben szereplő Zauder, név szerint „Deroo”, a kránban rejtőzködő zauder közösség 
száműzött tagja, aki évtizedek óta Predocba rejtőzködik, és terveit szövögeti a helyi nemesség 
soraiban. Három éve, a világhírű predoci zauder tisztogatások során, amire a herceg adott parancsot,
végeztek Deroo párjával, egy idősebb zauderrel, aki pártfogásába vette az ide menekült 
száműzöttet. Deroo ezért bosszút fogadott a herceg ellen, a közelébe akar kerülni, minden áron, és 
erre a menyasszony a legjobb eszköz, és a történetben végig erre törekszik. Kránba jutva, sietős a 
dolga vissza a határ túloldalára, a múltban történtek miatt. Csak, ha a lebukás veszélye forog fent, 
akkor fog a csapatba olvadni, máskülönben a védtelen kisasszony szerepében, az oltalmukra bízza 
magát.
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A város

Derjion városa  a  hercegség  negyedik
legnagyobb  települése.  Az  északi
fővárosban,  Graligan-ban  álló  erioni
térkaputól,  két  napi  lovaglásra  van  délre.
Címere a zöld háttéren, kék hullámokon úszó
szőlőfürt.  A  sárga,  kanyargós,  csendes
folyású  Epreminin folyó  szeli  át.  Sokan
innen  úsztatják  tovább  boraikat  a  folyón,

bárkáikon,  Hat Város felé. Rengeteg itt a borlerakat és borospince. Tágas,
kövezett  utcák  jellemzik,  és  van  kiépített  csatorna  hálózat  is.  A város  határain  belül,  jelentős
százalékban vannak zöld területek.  Sok a cserje,  bokor,  fa, füves rész. A várost temérdek szőlő
mező határolja. Sok a folyami-tengeri állatmotívumos szobor, dísz, festmény a városban. Nem csak
a köztereken, hanem a lakó házakban is. Az utcákon éjjel-nappal sárga-zöld tabardos, sodronyinges,
alabárdos városőrök járőröznek, négyesével. 
A város híres egyedi arénájáról, és az abban folyó viadalok szabályairól.

Jelenleg éppen tart a  „Kardok-hete” ünnep. Egy hétig tart, és nagyon népszerű, szinte világhírű,
ezért sok most a külhoni a városba. Ezt az ünnepet a dúlásban elesett
hősök tiszteletére rendezik évente, a „Hordó”-  ban, ahol éjjel-nappal
tartó viadalok zajlanak ekkor. A vér mellett a bor is jócskán csordogál
eme időszakban,  az  amúgy sem elhanyagolható  mennyiségen  kívül,
amit a várost alapból naponta elfogyaszt.

„Hordó aréna”

Ebben  a  fedett  arénában,  a  küzdőtéren,  számozott  hordok  tetején
harcolnak  a  viadorok.  A meccsek  alatt  nem  csak  a  fegyveresekre,
hanem a hordókra is lehet fogadni, melyik sérül, melyik nem. A harc
első ÉP sérülésig tart, itt életet elvenni szégyen és bűn. A gladiátorok
akrobatikus „tánca” az északi  haonwell-i stílusra hajaz leginkább, de
sok  elemet  a  dzsad  kartáncokból  eredeztet.  Egész  nap  vannak
meccsek, mindig telt ház van.

Bemesélés

P.sz.  3700 -ban Erionban,  a csapat  befejezett  egy helyi,  egyszerűbb,  de jól  fizető,  sikeres futár
munkát( levél szállítás), egy bizonyos Lesora nevű déli kereskedőnek. A fogadóban pihenték ki a
mindennapi fáradalmaikat, amikor egy hivatalos Erioni küldönc hozott nekik egy újabb lepecsételt
levelet, melyben (régi ismerős, bajtárs, barát, volt szerető, rokon, stb., bárki aki a szívüknek kedves,
és  tartoznak neki  egy szívességgel  /adóssággal)   Temelion gróf,  ünnepélyesen meghívja  őket  a
hamarosan tartandó esküvőjére, Predocba. 

Ha a csapat összeállítás megkívánja, Temelion gróf sötét oldala is megmutatkozhat, bár ezt csak a
csapat ismeri.  Régebben, lehet ma is,  boros hordókban folytatott  ember csempészést,  rabszolga
kereskedést. Sötét közös múltjuk összekapcsolja őket. Ha kell, trükkökkel, fortéllyal, zsarolással, de
rá fogja venni a csapatot az együtt működésre.
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Az útiköltségeket és az ottani szállást is állja nekik. A térkapun érkeznek Predoc-ba, pontosabban a
fővárosba, Graligan-ba. Innen lovon indulnak délre, Deljion-ba...

...Délben  érik  el  a  várost,  épp  az  északi  városkaput  hagyják  maguk  mögött.  Az  út
eseménytelenül telt. Meleg nyári nap van, jócskán megszomjaztak és bekoszolódtak, a két napos ide
vezető úton. Foglalásuk van az egyik fogadóban, az „Arany Szőlő”-be. 

A városban ünnepi a hangulat, nagy a meleg miatt lengén öltözött tömeg mindenfelé. Sok az
átutazó, külhoni, és az árus – vándormutatványos sátor, kordé, szerte a városban. A várost ketté
szelő folyó mentén gyerekek és fiatalok fürdenek. Koldusokat, szegényeket nem látni.

Az „ Arany Szőlő ” fogadó

A város  szívében,  egy  forgalmas  utcán,  egy
apró patak felett,  egy kisebb sziklán áll,  ez a
több  szintes,  egykor  fehér,  kőépület,  apró,
szürke cserepes tetővel, tágas, világos, átlagos,
egy ágyas  szobákkal,  és nyitott,  szőlőlugasos
terasszal az emeletén.  Lent az ivó és étkezde
rész,  oldalában  a  cselédszállás,  és  hátul  a
kocsin  és  istálló  található.  Mindig telt  házas,
közkedvelt  hely.  Árai  magasabbak  a
színvonalánál. A személyzet ember.

 
Temeloin gróf a nagy készülődés miatt csak estefelé tud találkozik velük, mikor is látogatást tesz a
fogadóban, és egy közös tivornyára invitálva a csapatot a teraszra. Itt megtudhatják majd, hogy még
a predoci herceg is hivatalos az esküvőre, mert a menyasszony távoli rokona. 

Estig a csapat szabadon cselekedhet a városban. 

Íme az esetlegesen itt bemesélhető, a modult érdemben nem befolyásoló fogadó közeli események
egy listája (a teljesség igénye nélkül), ha túl gyorsan haladnátok:

- verekedés az ivóban
- az erkélyről jól látható, patakba eset kisgyermek esete
- kockázás, kártyázás, célba dobás az ivóban
- szürkületkor érkező, heves zápor során történt, kósza villámcsapás okozta, közeli tetőtűz 
- éjszakai besurranó tolvaj(ok) a fogadó ablakán/ajtaján
- éjszaka, a rossz? ablakon bemászó hős szerelmes esete
-stb.

Km: A csapatnak a valós életben 12:00-nál előbb a templom részt ne meséld le, 
mert akkor jó eséllyel, túl hamar végeznek. 
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Másnap a templomnál

Másnap délben lesz az esküvő. Reggelre fülükbe
jut a hír,  miszerint a herceg, halaszthatatlan diplomáciai ügyek
miatt nem tud részt venni a ceremónián, napokat késik. A város
szélén,  de  forgalmas  helyen,  a  Delfinek  térén  álló  Antoh
templomban lesz a szertartás. Hatalmas tölgyfa kapus, kőlépcsős,
monumentális, fehér mészkő épület, a város büszkesége. A téren
hatalmas tömeg várja a párt. 

A templom előtt kordont állnak a városőrök. A templom
lépcsőin a gróf testőrsége áll sorfalat. Mindenki boldog, vidám. 

Mikor begördül a grófi hintó, felhangosodik a tömeg, mindenki kiabál, éljenzi a párt. Sokan
virágokat dobálnak a hintó felé.

 Az égen ekkor feltűnik három fehér Pegazus is, (a herceg ajándéka), melyekről lovasaik
rózsaszirmokat dobálnak a téren állókra.

A pár  köszönti  a  hintóról  a  népet,  amíg a  vendégek(a város nemesei,  főurai,  gazdagabb
kereskedők és családjaik, közel kétszáz fő) elfoglalják helyeiket a templomi, szűk fapadok között. A
terem hatalmas, 50*40 méteres. A csapat is a vendégekkel tart, és az első sorban kapnak helyet.
Csak egy fegyvert vihetnek be,  a többi kint marad. Aki ellenáll,  az kint várakozhat a néppel.
Mikor mind beértek, érkeznek a grófék is a testőrökkel(12fő), akik bezárják a templom kapuját
belülről.  Ott  marad  hat  testőr,  és  az  oltárhoz  is  megy  hat.  A városőrség  tagjai  a  sorok  szélén
várakozik. (20fő) Bent a templomban három, kék köntösös Antoh pap, és hat, zöld, ünnepi rák-
polip-hal maszkos, nő és férfi templomszolgáik várják az oltárnál a párt. Fényárban úszik a hely,
ragyog minden. 

Váratlan vendégek

De  alig  kezdődik  el  a  szertartás,  mikor  kintről
kétségbeesett sikolyok és harc hangjai szűrődnek be, és kint
besötétedik. Csak gyakori, fényes villanások fénye vetül a
templom falaira.  Bent  összebújva  pusmogni  kezdenek  az
emberek, néhány őr pedig elindul az ablakok felé kinézni. A
teremben minden tekinted várakozóan a kapura szegeződik.
A  csapatnak  2  köre  van  reagálni,  35  méterre  állnak  a
kaputól, és max. a kapu felé félútig érnek a tömegben, aztán
a bejárati kapu berobban, a közben elé álló őrök képébe.
 
A kapunál álló őrök (6fő) holtan repülnek szerteszét, akárcsak a hátsó sorokban ülőkből néhány
(8fő).  A kapu maradványai  közül  átláthatatlan sűrű,  tejfehér  köd gomolyog be,  ami megáll  pár
méterre a volt ajtó vonalában, majd villámok csapódnak ki a mélyéről minden irányba, eltalálva
fegyverest és civilt egyaránt.

A templom tetején /15 m magasan/ nomád lövészek fedezik a támadókat. Éjszaka mászták meg az
épületet,  és  eddig  rejtőzködve,  meglapulva  vártak  a  tetőgerendákon,  padláson,  kisebb  tornyok
takarásában.  A  kapu  bezártakor  hátul  kötélen  leereszkednek,  és  a  fejvadászokkal  egyesülve
távoznak a csatornába.  A nyirkos,  sötét,  kacskaringós csatornahálózatban pár,  előző nap épített,
halálos csapdát is hagynak maguk mögött, a távozáskor aktiválva. 
(Itt is lehet hagyni a csapatot kicsit csámborogni, ha túl gyorsan haladnának!)
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Bent nagy lesz a zűrzavar, menekül mindenki minden felé. Közben az oltárnál is harc alakul
ki, a templomszolgák, maszkjaikat ledobálva, fegyvert rántva, hátba szúrják a papokat és két testőrt
is. A ködből furcsa, idegen, feketén csillogó, szárnyas-koronás sisakú, teljes vértes alakok lépnek
elő (15fő), kezükben szuronyos nyílpuskával, melyek idegén villámnyalábok táncolnak. Ezekből
lövik ki a villámokat.

Mögöttük pedig, egy majd öt méteres feketeség jön (Elemi sötétség aura). (Benne a három
méter magas, bűzlő, koszos rongyokba tekert testű, három fejű óriás lép be a templomba, kezében
hatalmas bunkóval, de ez csak infralátással látható.) 

Km: a vőlegény, menyasszony és a kiválasztott jk itt semmiképpen nem kaphat halálos sérülést!
A lányt akarják elrabolni a támadók, és senkit  nem kímélnek. Bárkit megsebeznek. A fenti  3
személy is sérülhet, de meg nem halhatnak. Még. Lehetőleg a többi jk se haljon meg. Az estleges
„morálisan” sérülteket majd rövid időn belül az ideérkező papok veszik kezelésbe.

Az oltárnál  álló  testőrök (4fő) a fejvadászokkal  harcolnak,  a többi  katona a  támadókra ront.  A
vendégek össze-vissza rohangálnak, de nem tudnak kijutni, mert az oldalajtókat kintről beékelték.

Az óriás a rátámadó katonákat, vagy jk-t egy varázslattal (2x) (1szeg., Szeretet 50E, 6 körig) maga
mellé állítja, akik innentől védeni fogják. Ha kell, az oltárnál is mindenkivel ezt teszi.
Elemi erő aura védi (10-es sfé 8 körig).
8 körig, 5m sugarú 9E Elemi sötétség kupola övezi. (Csak infrával átlátható. Elemi fény ellen 45E.)
Ha valaki veszélyt jelent rá, arra Elemi tűz nyilat lő. (20E-t oszt ilyenkor szét.) 
Több támadónál Elemi erő kitörést, vagy Elemi tűz kitörést használ. (22e max.) vagy villám mágiát.
(Villámkeltés  és  2x  10k10  Villámlánc.-10k6  fp  neki  is  ilyenkor!!!)  (4fp=-1ép  villám  sebzés
ellenfélnek)
5 kör alatt kiér a lánnyal a kapun, és 3 kör alatt eltűnik a ködben a térkapun, ami bezárul mögötte,
és a fekete vértesek mögött. 

Az életben lévő fejvadászok, és a tetőn lévő nomádok, megpróbálják elhagyni a várost, sebesen, egy
templomi titkos ajtón, ami a csatornákba vezet.(Itt lehet egy rögtönzött üldözés, amihez találsz hátul
a függelékben segédletet is.) Halálukig harcolnak, és semmilyen fontosabb információt nem tudnak.
Erionba lettek felbérelve, Déli Kereskedő Hercegségből, ill. Kránból.
 

Kint  még  (12db)  vértes  tartja  vissza  a  környező  városőrök  egyre  gyengülő  támadási
hullámait. Hárman már elhullottak a támadók közül. Odakint teljes sötétség van, mint ha éjszaka
lenne. Az emberek fejvesztve menekülnek el a térről, ahol sok holtest fekszik már. A köd a tér
közepétől a templom bejáratáig tart, és bár enyhén fújdogál a szél, nem oszlik. A köd takarásában
egy  térkapu  áll,  amin  a  támadók  érkeztek,  egy  zónavarázsjel  segítségével,  amit  egy  korsóra
festettek, amit a nyitáskor eltört egy emberük a tömegbe. A ködöt és éjszakát pedig egy sámán
idézte, pár 50m a tértől, egy éjszaka legyilkolt ház udvarán végrehajtott szellemtánc segítségével. A
köd 9E erős, és a 15 körig mozdulatlan, utána a könnyed nyári szellő elfújja majd.( -70 Cé és -15 Té
a benne állóknak, ha nincs infralátásuk, a sötétség (25E) pedig sűrű fellegeknek köszönhető, és 6
órán át tart, a fél városon, ha nem semlegesítik azt.) Ő és a téren lévő beépített ember a feladata
végrehajtása után azonnal elhagyja a várost és hazaindul lovon. 

Km: a kapun átkel jutnia a lánynak, élve, az óriás hátán, vagy annak esetleges halála esetén a
páncélosok hátán, ami bezárul mögöttük. A csapat -sem tárgyuk, sem lényük- nem juthat át.
Egyszerűen feltartják őket, nem érnek időben oda. Nem mehetnek át a kapun semmiképpen sem.
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Egy levelet találnak a templom bejárata mellett egy holttesten. 
Kráni nyelven csak ennyi: „ 4 nap, és a lány meghal!  Rewasaro „

Az indulás

Jó eséllyel, csak egy valaki érti az írást a téren lévők közül, az öreg könyvtáros, egy idős,
remegő  remete,  a  gróf  esküvői  tanúja,  régi  nevelője,  Kalos  Amador.  Ő  titokban  a  városi
kémhálózat feje, kráni-pyarroni kettős ügynök, lar-dori varázsló. 

Neki  a  név  is  ismerősen  cseng.  Nemrég rendezte  a  város  régi  titkos  feljegyzéseit,  és  a
napokban olvasta egy régebbi jelentésben. 
Reggelre,  amit  tud  kiderít  erről  a  névről,  a  könyvtár  alatt  működő,  csak  a  beavatott  városi
vezetőknek látogatható, titkos archívumból:

...30 éve Hefremin városában egy kémet halálra vallattak, akinek Rewasaro volt a neve. Akkor tájt
utána nyomoztak kicsit a pyarroni titkosszolgálat megbízásából. Omerion Rewasaro a kráni külső
szabad tartományok egyik gazdag ura. Népes birtokai és gazdag fenyvesei vannak a sötét határ
északi, magas-hegyvidéki részén. Régi kastélyában él, Ranagol elhivatott, felkent szolgája...

A gróf a /csapatot,  régi ismerősét/  kéri  meg hogy hozzák vissza a lányt.  Fizetség képen ad a
csapatnak 150 aranyat, ha elmennek a lányért. Ha kell, emlékezteti őt/őket a régi adósságra is.
Legvégső esetben, sötét énjének utat engedvén, éjszaka temérdek légi méreggel kábítja el őket
álmukban, vagy több komponenses méreggel ivászat, vacsora közben, és reggel közli a tényeket.
Segítenek vagy meghalnak, az ellenszer hiányában. De ezt lehetőleg kerüljük el!!!

A terv szerint, Amador nyit egy térkaput a város alatt, ami a határra
teleportálja őket,  1-2 napi távolságra délre,  a  Rewasaro  birtoktól,
egy elhagyatott barlangba, amit a pyarroni titkos szolgálta használ a
térségbe induló kémeinél. A kapu túloldalán sötét és hideg van. A
barlang  egy  kidőlt  fa  gyökerei  közé  vezet,  ami  egy  régóta  nem
használt út mellett fekszik, 2 napi járóföldre délre a kastélytól, egy
gázló partján, egy kietlen, dimbes-dombos vidéken. A barlang majd
30m mélyre vezet, szűk, egy emberes hasadék. Lent van egy zóna
varázsjel.  Visszafelé,  a  jel  mellől  pszivel  kell  üzenniük  neki  egy

jelszavat(Óbor), és ő újra nyitja a kaput majd.

A városi könyvtár pincéjéből indul a csapat, alkonyatkor. Fél napjuk van felkészülni az útra. Az
esetleges sérüléseiket az indulásra, begyógyítják nekik a kis templombéli Antoh papok.

Amador  régóta  kráni  kettős  ügynök,  és  mostanság  Rewasaronak  is  dolgozik,  segíti  tervébe
térképekkel, információkkal. Tényleg nyit egy térkapu, de más hová, mint ígéri. A kapu a hadúr
kastélyába vezet, közvetlen, parancsának megfelelően. Jól megfizették árulásáért. Ezután sebesen
távozik a városból, és eltűnik a szemek elől.
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Az érkezés

Egy kis, sötét, poros, ablaktalan, emeleti kis kő szobába kerülnek a varázslat
után.  Ez  nem a  várt  barlangi  helyszín!  Hidegebb van,  mint  Predoc-ban,  tíz
fokkal legalább. 
Egészség próba -1, a térkapu hatása miatt. Sikertelenségnél, k6 óra Émelygés. 
Erő: ¾,Áll: -2,Gy: ¾,Ü: ¾, Varázslat: igen. KÉ: -10,TÉ: -20 VÉ: -15 CÉ: -10

Az egyetlen faajtón túl egy egykor díszes, mára kopott, poros, lepusztult
előcsarnokba érnek, ahol a lépcsőn lefelé, egy festmény várja őket. Rewasaro-t
ábrázolja. A férfi megegyezik avval a személlyel, aki Erionban felbérelte őket
az utolsó munkára. A kastély lakatlan és üres. A porban lábnyomok vezetnek a
mélybe. Ha körbe néznek, találnak néhány szolgát /csak krániul beszélnek/ az
épületben szerteszét, de nem harcolnak, és csak annyit tudnak, lent várják őket
a pincében. A szolgák élete semmit nem jelent a hadúrnak.
A kastély udvarán ül a háromfejű óriás, és a kijáratokat figyeli, hogy a csapat ne tudja elhagyni a
várat, amit egy kisebb város vesz körül.

A fáklyákkal  megvilágított  pincébe  lent,
mindenhol  vastag  vasrácsokkal  lezárt
labirintus  fogadja  őket.  A  lábnyomokat
követbe  egy  lámpásokkal  bevilágított
helyiségben  jutnak,  egy  nagy,  50*25
méteres,  oszlopos  terem  közepén  ül  egy
karos  széken  Omerion  Rewasaro,  arcán
kaján  vigyorral.  A pince  egy  felszentelt
Ranagol  templom.  A  teremben  két,
szabálytalan  alakú  és  mintájú  oszlopsor
húzódik  az  oldalfalaknál.  Mögöttük  2-2
vértes aquir rejtőzik a homályban. Az ájult
lány  ott  fekszik  előtte  a  padlón.  (a  szék
körül, 3m sugárban, vérgát /16E/ a csapat

ellen).  Mellette 5m áll egy teljes vértes alak, ugrásra készen. A terem oldal falai mentén megannyi
friss hulla kupacokba dobva.(az egykori szolgák és városlakók) Az egész terem vérben úszik.

A hadúr kedélyesen invitálja a csapatot közelebb. Elmeséli a régen történteket, és szembesíti a
karaktert apja tettével. Közli, hogy a lány számára közömbös, csak a csali szerepét töltötte be,
igazából a karaktert akarja itt feláldozni Ranagolnak, akinek önszántából kellet a templomba
lépnie, hogy a véráldozat elfogadásra kerüljön. 

Ha a karakter önszántából az áldozókés alá fekszik, mindenki más sértetlenül haza mehet, ő
pedig fájdalmas kínzások után, kileheli lelkét a kosfejű oltárán, a hadúr legnagyobb örömére.

És vajon mi legyen a játékossal, aki az oltáron végezte hősies halálával, és így elsőre, kiesett a
játékból??? Ez az opció csak nekik jár, más halálesetnél nem.

Az önfeláldozó játékos érdemi jutalma dicső haláláért, hogy nem kerül Ranagol színe elé, bár az
áldozás sikeres. Megjelenik a csapat mellet, bárhol is légyen az, pár órával halála után. 
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Halálát  elfelejti,  és  az  utolsó  emlékében  élő  ruházata  alapján  kinéző,  fehér,  áttetsző,  légies
alakként  manifesztálódik  a  Yneven,  mint  egy  speciális  szabad  szellem.  Megőrzi  Mentális
tulajdonságait,  de teste  légies  lesz,  csak varázsfegyverrel  túlütve,  vagy mágiával  sebezhető ez
után. 
Ép-je annyi, ami életében volt. Ké, Té, Vé annyi amennyi életében volt az alap Ké, Té, Vé.
Megmarad a tudományos képzettségei.(Nyelvek, Olvasás, stb.)
Ha volt  manája,  száma megmaradt,  ha  nem,  Int*3MP lesz.  Képes  használni  a  papi  mágiát,
Élet/Lélek szférába. Lassan jön vissza a manája, 10 percenként 1. 
Jelleme mint az életben.
Méreg, Asztál-Mentál immunitást szerez.

Ha nem áldozza fel magát, a helyiek harcba szállnak a csapattal. 

Harcban a pap, Láthatatlanság evilági lények előtt (2s,-10Mp, 5E, 18 körig) varázsol magára, majd
Hősi lélekkel fanatizálja a lovagot.(3s, -45Mp, 9 kör(+30Té, +10Vé,+15Ké, halálig harcol, nem ájul
el), utána pedig a Holtakat megeleveníti maga körül, (1 kör, -25 Mp) a karszék mögé bújva.

Zombi horda/mindkét irányból/:  2x (20+4k10 fő)                       Alap: Ké: 10 Té: 20 Vé: 40  seb: k6

A Horda-szabályt alkalmazni akkor lehet, amikor az ellenség száma több mint 20. Minden tízes
helyi érték efölött többszörözi a lények harcértékét (KÉ, Té, Vé,). 20 főnél már másfélszeresek az
értékek,  30-nál  már  duplázódik,  40-nél  két  és  félszeres,  50-nél  háromszorozódnak.  Érdemi
támadásaik  száma  is  aszerint  alakul,  hogy  mennyien  vannak:  20-29  db  esetén  két  támadásuk
lehetséges, 30-39 között már három a megnövekedett a harcértékekkel.

Fontos, hogy a játékosok sebzése a hordán 
minden esetben fele annak, amennyit sebeznének, 
hiszen itt nem valódi sebeket osztanak. 
Támadásaik száma megegyezik azzal, amennyivel
az adott harci szituációban rendelkeznek. A 
Horda értékeit minden harci kör elején újra kell 
számolni (tehát ha közben csökken is a számuk, 
akkor is befejezik a kört teljes harcértéken). 
Amennyiben a horda létszáma 10 alá csökkenne, 
akkor már semmiképpen nem él a szabály, 
onnantól már csak aprítás van.

Életerejük lényegében a számukkal lesz azonos. Túlütés alkalmával a tényleges számuk csökken, 
ami visszahathat közvetlenül a harcértékeikre is. 

Ha sikeresen megmentik a lányt, az innentől végig a lehetőséget keresi a bajkeverésre, a lebukás
veszélye nélkül. Ha megteheti és nem veszélyezteti magát, próbálja elcsavarni a legszebb férfi/nő
fejét, és ha kettesben tud kerülni vele, lecsap rá, orvul, váratlanul, a saját tükörképeként, saját
értékeivel,  képességeivel,  akár  álmában.  Ha sikerül,  a  játékos  azt  a  karaktert  viszi  tovább  a
játékban, csak Káosz/Halál jellemmel, és az emberek szolgasorba taszításának vágyával, saját

V. Farkasodu Találkozó 10



Amíg a halál el nem választ

csapatának titkolt ellenfeleként, és a perdoci herceg a fő célpontja, ezért haza akar jutni. Ekkor a
lánynak hűlt helye lesz reggelre. 
A kapunál lévő kémekre nem támad, haza akar jutni. Ha már a játékos a zauder, ott már ő dönt.
Ha nem lesz lehetősége a cserére, a zauder nyugton marad, és tartja magát eredeti tervéhez.

Miután  így,  vagy úgy,  de  kijutnak  a  pincéből,  a  kastélyt
vagy a kapun elől, az óriáson át, vagy egy emeleti ablakon
való kötélen lemászással, hátul a vár mögött hagyhatják el,
ha azt csendben teszik. 10m kötél kell. Vagy saját, vagy az
épületben talált rongyokból, huzatokból, függönyökből stb.
kreált. A kis  város  üres,  elhagyatott,  akár  csak  a  kastély
volt.  Ha  nagyon  kutatnak  rábukkanhatnak  pár  bujkáló
városira  /csak  krániul  beszélnek/,  de  sem  kinccsel,  sem
felszereléssel, sem információval nem tudnak szolgálni, és
harcértékeik sincsenek.

(Ha az óriást megpróbálják megölni a házak ablakaiból, kapualjakból, ő elemi erő kitörésekkel
(20E) válaszol rá, ami könnyen az épület összedőléséhez vezethet!!!)

A hazaút

Egyetlen visszatérési lehetőség elsőre, ha megkeresik a délre lévő barlangot, a leírás alapján amit
Predocban kaptak. Nem ismerik a környező vidéket, ami ráadásul igencsak veszélyes, ellenséges. 

Bármely  másik  irányba  indulnak,  jó  eséllyel  elvesznek.  Ezt  éreztesd  velük  km!  Estére  erős
havazás kezdődik a vidéken. Ekkor még visszafordulhatnak a helyes irányba, később már nem!

A várost környező vidék és a régió napok távlatában, lápos,
zord,  kietlen,  hideg,  dimbes-dombos  tundra,  néhány
fenyőerdős résszel. A városból dél felé tart az egyetlen út,
bár  a  jelek  alapján  régóta  nem  használja  senki.  Lassan
visszaveszi a természet ami egykoron az övé volt.

A barlang lejáratáig csak egy fix helyszín van, félúton, késő délután elérendő, zöldebb területen álló
kis falu, amin az út áthalad dél felé. Teljesen néptelen, évek óta elhagyatott, bár a porban látnak 1-2
napos  nyomokat.  (egy  tucatnyit)  Az  ég  borús,  az  idő  lehűl  és  vihar  közeleg  éjszakára,  ami
sötétedésre sűrű havazásba csap át, reggelre mindent 30cm hó takar, és marad a hideg.

A  falut  Syvan-nok  lakják,  akik  napnyugta  után  másznak  elő
rejtekhelyeikről.  Néhány,  fehér  vályogviskó,  sok  helyen  beszakadt
tetővel,  üresen  ásító  ablakokkal.  Mindent  felvert  a  gaz  már,  a
kerítések sokfelé kidőltek.
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A városból indulván, másnap estére érik el, az időközben befagyott gázlót, és a kidőlt odvas fát. A
hatalmas fa gyökerei, mint egy kisebb viskó, akkorák. Az alkonyatban gyér, lobogó fényt látnak a
gyökerek között kiszűrődni. Egy ismeretlen méretű, kisebb társaság táborozik épp ott érkezésükkor.
Sikeres  lopózással  megfigyelhetik,  meglephetik őket  a  kis  tábortűznél,  mert  bár  őrködnek,  igen
fáradtak. 

/Ők  a  pyarroni  titkosszolgálat  egyik  akciócsoportjának  életben  maradt  emberei.  Egy  pap,  egy
fejvadász és két harcos. A térségben volt dolguk (erről nem beszélnek) pár napig, és most térnének
haza, Predocba, azon a térkapun, amit a csapat is használna. Viharvertek, elgyötörtek. A csapat
első  megnyilvánulásaitól  függően  reagálnak.  Alapból  nem  ellenségesek,  csak  gyanakvóak,
bizalmatlanok. Első kérdésük, hogy mit keresnek itt, és kik ők. A válaszokat a Kyel pap jól szűri.
(50% igazmondás megérzése) ill.  pszivel is jelenti itt  létüket felettesének otthon, aki akár jót  is
állhat  a csapatért.  Ha elnyerik papírvékony bizalmukat,  és meggyőzik őket,  segítenek hazajutni
nekik. Velük tarthatnak vissza Predocba a térkapun, amit nekik nyitnak majd, a fa alatt a mélyben.
Ha mégis harcba keverednek, halálukig harcolnak. /
Ha közben Amador-ral próbálnak kapcsolatba lépni pszivel, nem sikerül.
Esetleges lassító események lehetnek még idefelé, ha a csapat ismét túl gyorsan halad: 

Minden esetben legyen elkerülési lehetőség(cserjék stb. közötti elrejtőzés, stb.), ha a csapat élne
vele és megpróbálja azt. Csak akkor történjen meg a találkozás, ha tényleg szeretnék. 

D6 dobás:
1- vad ork járőr k10         Ké: 26 Té: 65  Vé: 95 Ép: 10 Fp: 25     Tám/k: 1   Seb: K6+2
3- Qvakka falka 20+k10                    Ké: 20 Té: 40  Vé: 75 Ép: 5   Fp: 9       Tám/k: 1   Seb: K6
2- lovas nomad járőr k6+4                Ké: 26 Té: 45 Cé:45 Vé: 100 Ép: 11 Fp: 40     Tám/k: 1   Seb: K6
4- kráni lovasok a szomszédból k6+2    Ké: 26 Té: 50  Vé: 105 Ép: 11 Fp: 40    Sfé: 2  Tám/k: 1   Seb: K10+1
5- kőevő család k3+1                             Ké: 0 Té: 60  Vé: 95 Ép: 50 Fp: 90     Tám/k: 1   Seb: 3k6+6
6- dobj újra

Otthon

A csapat az ügynökök társaságában haza ér a térkapun, és visszaérkeznek a predoci pincébe, a város
alá, ahol már várja őket a gróf és emberei, ill. a titkosszolgálat. 

Egészség próba -1, a térkapu hatása miatt. Sikertelenségnél, k6 óra Émelygés. 
Erő: ¾,Áll: -2,Gy: ¾,Ü: ¾, Varázslat: igen. KÉ: -10,TÉ: -20 VÉ: -15 CÉ: -10

a).  Ha a lánnyal térnek vissza, nagy a gróf öröme. Egy lakomán kifaggatja őket a történtekről, 
kedvese társaságában, ahol megtudják tőle, hogy indulásuk után közvetlen, nyoma veszett 
Amadornak, majd a találka végén kifizeti őket, és reggel távoznak nászútjukra, Lar-Dor-ba...vége.

b.)  Ha a lány nélkül érkeznek, a lány hiánya csalódottságot csal a gróf, elsőre boldogan ragyogó 
arcára. Mikor megtudja menyasszonya halálát, esetleg zauder mivoltát, könnyeivel küszködvén, 
erőt vesz magán és fájdalmát titkolván, magával invitálva őket házába, ahol a csapat kezdi faggatni 
a történtekről. Megtudják tőle hogy indulásuk után közvetlen nyoma veszett Amadornak. A 
beszélgetés végén a gróf végül kifizeti nekik az beígért összeget, és barátin elköszönvén tőlük, indul
birtokára dolgát végezni…vége.

Eközben a kaput a titkosszolgálat azonnali hatállyal megszünteti, és belső ellenőrzésbe kezdenek, 
persze erről senki nem tud. 
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Melléklet
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A vőlegény, Alenar Temelion gróf, harmincas, jó kiállású, átlagos férfi. A csapat
min. egyik  tagjának  régi  barátja,  bajtársa,  egykori  kollégája  vagy  rokona.
Előtörténet  függően.  Most  az  apjától  örökölt,  neves  borászatot  vezeti,  eddig
sikeresen. Jómódú nemesifjú. Világlátott, jóravaló ifjú, ki nagyon örül rég nem
látott ismerősének a csapatban. Vidám, szívélyes, nyitott.
Sötét múltjáról, üzelmeiről csak a csapat tud, ha szükséges. Amador, régi mestere
is ismeri eme titkokat, de nem közölte vele.
Díszmellvértben van, oldalán díszes predoci hosszúkard.
Vallás: Antoh Jellem: Rend, Élet
Fegyveres harcértékei: 

KÉ: 25 TÉ: 60 VÉ: 110 Seb: K10         ÉP: 11 FP: 40 SFÉ: 3         Jellem: Rend. Vallás: Dreina.

A menyasszony, Peselia Fennecca úrhölgy, a herceg távoli rokona, a Fennecca
család utolsó sarja.  Platina szőke,  magas,  karcsú, szemrevaló lány, idegenekkel
távolságtartó, kissé arrogáns, tipikus kékvérű. Művelt, hobbi költő. 
Jellem: Rend. Vallás: Della.
Ez volt ő anno. Ma már viszont egy Zauder alakváltó állt a helyére, megölve pár
napja a lányt. Erről senki nem tud. Az ide érkező herceg helyére akart kerülni az
esküvő után, de „szomorúan” konstatálta, hogy elmarad a a találkozásuk. 
Jellem: Káosz, Halál.
A lány alakjában a  harchoz nem ért.  1  kör  alatt  bárki  alakját  felveszi  akit  lát,
felszerelésével együtt. 10 kör alatt, képességeit, emlékeit, tudását is. 50E meghaladó pajzsnál ez 30
kör. Ezek változatlanok mindig.
Ép: 25 Fp: 80   Ame: 60 Mme:  80

Kalos Amador
10.tsz. Lar-Dori varázsló. Csendes, hallgatag, zárkózott, távolról figyelő jellem.
Alacsony, pocakos alak.
Öreg mestere a grófnak. Évtizedek óta a predoci titkosszolgálat helyi vezetője, de
évek  óta  kráni  kém  is,  jelenleg  kettős  ügynökként  dolgozik  saját  szakállára.
Rewasaro évek óta pénzeli szolgálataiért, melyek szívességekből, információkból
áll.  A kráni  hadúr  a  Dúlás  idejéből  zsákmányolt,  Pyarron  romjai  alól  kiásott
varázstárgyakkal  fizetett  neki  az  aranyon  felül,  ami  bőven  elégséges  volt  a
megcsömörlött varázslónak, hogy nyugdíjba küldje magát. 
A csapat árulása után, amit ugyan csak a hadúr rendelt meg, azonnal távozik a
városból, ismeretlen helyre. Sok varázstárgya van. (+2 Védő köpeny, Sárkánybot, stb.) 

Ép:   7  Fp:   70  Mp: 100Pszi: Akt. 27 Stat: 67/67 Din:  20/20 Term: 6/6 Össz: 93/ 93 +Membrán

Omerion Rewasaro
Kráni  hadúr,  aki  a  sötét  határon  él.  Minden  vagyonát,  birtokait  a  bosszú
érdekében feláldozta. A falvai, városai lakóit az aquiroknak adta a vértesekért
cserében. Kincseit, varázstárgyait szolgálatokért, bérkatonáékért elcserélte. Csak
ősi kastélya maradt meg, és minimális számú szolgája. Ez időtájt a szomszéd
hadurak készülnek őt eltörölni krán színéről, és néptelen birtokait bekebelezni.
Határozott, kegyetlen, számító.
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Ranagol pap, 9.tsz.
Jellem: Halál. Vallás: Ranagol.
Harcértékei alap/áldozótőr:
Ké: 16/36 Té:65/83 Vé:110/122  tám/k: 1 Seb: k6+1
Ép:10 Fp: 100
Pszi:   -  MME/AME   43/43  33/10   6/6  =84/59
Mp: 81  Halál/Lélek/Természet

Kedvelt varázslatok: Csapás, Csend, Izzó vér, Láthatatlanság evil. lények ell., Hősi lélek, Szétzúzás,
Életerő csapolás, Vérzés

Antoh templom szolgák.(6 fő) 
5.tsz.  felbérelt,  Kereskedő Hercegségbeli  Ranagolita fejvadászok.  Az eredeti
templomszolgákkal  éjszaka végeztek,  majd  a  helyükre  álltak a  maszkokban.
Zöld köpenyekben vannak,  vértet  nem hordanak.  Részleteket  nem ismernek,
csak  a  papokkal  kell  végezniük,  és  az  oltárt  környékét  kell  biztosítani  a
támadóknak.  Siker  esetén  elmenekülne  a  városból,  a  templom  mögötti
csatornanyíláson.
Jellem: Rend, Halál. Vallás: Ranagol.
Harcértékeik alap/fejvadászkarddal:
KÉ: 23/31 TÉ: 65/81 VÉ: 110/126 Tám: 1 Seb: k6+2 
Fp: 70  Ép: 12  Ame/Mme: 20/20    10/10    4/4     34/34

Aquir korcsok (27 fő)  Anass-sék, az Ediomodi korcsok egyik egyedi, ritka, kráni változata.

Embermagas lények, idegen, csillogó kitin szerű, fekete teljes vértekben, furcsa szárnyas sisakban,
kezükben  villámokat  lövő szuronyos  nyílpuskákkal.  Némák,  haláluk  pillanatában éles,  túlvilági
hangon felvisítanak, és teljesen szétporladnak a felszerelésükkel együtt.  Összenőttek a páncéllal.
20m  infralátásuk  van.  Vérük  világos  zöld.  Életerőből  használják  a  fegyverüket.  Ha  6  Ép  alá
kerülnek, csak k10 a nyílpuska sebzése, és csak 1x
lőnek vele körönként. 
Jellem: Rend, Halál.
Méreg, Asztrál, Mentál imm.

Harcértékeik fegyverrel (nyílpuska/szurony):
Ké: 25/30 TÉ: 50/70 CÉ: 60 VÉ: 100/120
Ép: 12  Fp: 40  SFÉ: 5 Tám: 2/1 
Seb: 2k10/ k6 (villám/szurony)
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3m magas, bőrruhás, irdatlan bunkós lény.
1s alatt varázsol, és használja az idő mágiát is bármely fejjel. 
Első fej: Elemi mágia
Második fej: Asztrál mágia.
Harmadik fej: Villám mágia.
3*20Mp/kör töltődés a talajból.
10E-ig látja a láthatatlant.
Infralátása is van.
Asztrál szem 3E folyamatosan pásztázza a környezetét.

Kesir Kar Kaques
8.tsz kráni fél-elf lovag. 
Rewasaro  nevelt  fia.  Kegyetlen,  bátor,  elszánt  ifjú,  ki  szívügyének  érzi  apja  bosszúját,  bár
személyesen nem ismerte testvérét. Magas, karcsú, villámgyors alak, díszes  elf  mintás  teljes
vértben, kezében furcsa lándzsakarddal. 

Jellem: Rend, Halál. Vallás: Ranagol.  10m Infralátás
( Fegyvere/vértje 63mp rúna)
Harcértékei/alap/fegyver:
Ké: 25/ 37 Té: 88/116 Vé: 140/168 Tám/kör: 2 Seb: 2k6+2    SFÉ: 7 
Méreg ell: 7 ÉP:  14      Fp: 100
Pszi: 0
Mme/Ame: 43/43(apja pajzsa)   10/9   4/4   = 57/56

Fegyver  hasz.  MF,  Nehézvért.  Mf,  Pusztítás  Mf  Földharc  Mf,  Belharc  Mf,
Ökölharc Af, Vakharc Af
/Lándzsakard: ké: 5 té: 13 vé: 13 seb: 2k6/
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Syvan-nok(k6+5)

Kések, tőrök, husángok vannak náluk. Kinézetre szokásos, rothadó testű,
szakadt  alakok.  Csak  mágikus  fegyver  sebzi  őket,  és  csak  túlütéssel
sebezhetők(már benne a VÉ értékbe!). 

Ké: 25/33 TÉ: 60/70 VÉ: 140/150 Tám/kör: 1 Seb: k6  ÉP: 13   Mme: 7    

MP:        50 (Boszorkánymesteri mágia)
Kedvelt varázslatok: Villámvért, Szilánkokra robbantás, Izzó idegek, stb.
Átok 4s /-6 eg/. -20 TÉ, Vé/
Méreg, illúziókra, asztál mágiára immunisak.

Ügynökök:

Feronar 5 .tsz Kyel pap  KÉ: 26 TÉ: 50  VÉ: 110   Tám/k: 1 Seb: k6+1  ÉP: 10
FP: 55 Sfé: 4 mellvértes buzogányos   
Mp: 45  Mme/Amm: 20/20 10/10 6/6 =36/36  Rend/Kyel

Poregon 5. tsz harcos  KÉ: 27 TÉ: 85  VÉ: 125/160   Tám/k: 2 Seb: 2k6+2
ÉP: 12  FP: 65 Sfé: 5          félvértes kard-pajzs  
Mme/Amm: 15/15 0/0 4/4 =19/19   Rend/Dreina

Éliash 5.tsz harcos   KÉ: 26 TÉ: 50 CÉ: 60 VÉ: 110   Tám/k: 2 Seb: k6+1  
ÉP: 12  FP: 65 Sfé: 1  nyílpuskás, bőrvértes erdőjáróMme/Amm: 15/15 0/0 4/4 =19/19   Rend/Arel

Lasahh 5.tsz fejvadász  KÉ: 26 TÉ: 70  VÉ: 125 Tám/k: 2 Seb: k6+2
ÉP: 12  FP: 65 Sfé: 3 sodronyinges, két thadzsis fickó
Mme/Amm: 20/20 10/10 6/6 =36/36   Rend/Kyel
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5.tsz Nomád íjászok a templom tetőn: /4 fő/

Céljuk: védeni a vérteseket és az óriást, ill. senki ne jusson át a kapun. A
csatorna  felé  menekülnek majd  ők is,  köteleken leereszkedve.  Felbérelték
őket, akárcsak a fejvadászokat, nem tudnak semmi fontosat.Alap/visszacsapó
íj Mf/ rövidkard 
Ké: 24/27/33 Té: 50/62  
Cé: 62/80 180m 
Vé: 106/120 
tám: 2/1 Seb: k10/k6+1
Ép: 10 Fp: 68
Mme: 3 Ame:  4

5.tsz  Kráni  Ranagol  szerzetesek  /3  fő/ a  titkos  Lehaqutator rendből.  A templomi  tömegben
elvegyülve várnak. (a lány elrablását kell biztosítaniuk, ha kell belső időben!) A kapun át távoznak a
lány után, a vértesek előtt.

Pusztakezes harcművészetet gyakorolnak, fegyvertelenek. Szürke csuhában vannak, nem feltűnőek.
Alap/chi:

Ké: 32/38 Té: 65/85 Vé: 110/130 Tám/k: 2/4 Seb: k6+1/k6+6
Ép: 9 Fp: 70

Szerzetesek mágiája+ a spec. pszi használat.( Belső idő, stb.)
Pszi: 37   Stat: 37/37 M: 4 A: 4  Össz: 41/41
Mana:   45

Arany harang: 5 sfé, 6 körig - 15 pszi p.

Chi harc: 2 pszi p. -2 körig, 4x tám,  +20 Té, Vé, +6 Ké, +5 Seb.
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Derjion csatornahálózatának egy része

Esetleges csapdák, amit a menekülők előző este helyeztek el, és most aktiváltak meneküléskor:
(d6)

1 - Botló drót (-k6fp esés(megdobható)+2k10sp(8fp=-1ép)
2– Kígyó a nyakba, fentről (-1sp+méreg)
3 - Fáklyára gyúlékony anyag fújás áthaladáskor (-3k6sp(4fp=-1ép)
4 - Vízből felcsapódó dárdák  (-2k6sp(-6fp=-1ép)
5 – Falra szerelt mérgezett nyílpuska (-k6+1+méreg)
6 - dobj újra.
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Derjion

Forrás: netes, ismeretlen szerző anyaga és kronikak.hu és a Réka :)
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