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Kedves mesélő. 
Lehetőleg a csapat ne ismerje egymást. A hangulat miatt fontos ez, így talán jobban
kiérződik majd a kaland íze. Nem a csapat összeugrasztása a cél, hanem a biztos
pontok mellőzése. 
Jó szórakozást!

A város

Déli Kereskedő Hercegségek, Bewrion állam, P.sz. 3691. 
Bewrion  a hercegségek közepén fekszik,  egy hegyvonulata által határolt völgyben,  Gatermes és
Wourqua között félúton, 150 ynevi mérföldre a Gályák tengerének északi partjaitól. 

Apró városállam, ami magát  a  várost,  és  pár  hatalmas
gabonamezőt foglal magába. A város erős kőfallal védet,
mögötte  temérdek,  több  szintes,  sikátorokkal  szabdalt
lakónegyed  húzódik.  Sok  helyi  lakos  "Dél  kis
Erionjának"  hívja.  Bár  tény,  hogy  forgalmas  a  város,
közel sem akkora, és oly befolyásos mint Erion. A várost
a  területet  uraló,  egykori  gorviki  kalmárdinasztiák
legbefolyásosabb családjai által választott kalmárherceg,
Kelos  el  Almerta  vezeti.  Két  dolog  miatt  jelentős  a
térségben a város.  Minden kereskedelmi  útvonal  érinti
dél  felé,  ami  a  tengeri  kikötőkbe  megy,  ezért  mindig
zsúfoltak az utcák, és minden kapható, valamint itt áll a
környék leghíresebb börtöne: a "PokolTanya". A város hivatalos nyelve a gorviki, de sokan beszélik
itt a dzsadot, közöst, és a shadonit is. Az árak magasak, és  mivel az emberélet semmit nem ér erre,
a  közbiztonság  átlagon  aluli.  Fejlett  alvilág  virágzik  a  város  sötét  zugaiban,  a  csatornákban,
sikátorokban.  A  városban  több  kisebb  tolvajcéh  is  van,  de  jelenleg  a  legjelentősebb  a
"Szürkecsuklyások"  klánja.  A klánok  között  folyamatos  a  harc,  az  utcákon  és  az  árnyakban
egyaránt.  Pár száz éve még a város,  amely gorvikból  eredő gyökerei  folytán,  Ranagolt  követte
(titokban még máig is sokan), mára, a pyarroni titkosszolgálat és inkvizíció fáradságos, árnybéli és
diplomáciai  munkájának  köszönhetően,   áttért  a  pyarroni  hit  egy  helyi,  szakadár,  elkorcsosult
változatára,  ami  könnyedebben  veszi  a  pyaroni  paktumot,  és  jobban  teret  enged  a  bűnnek,
gonoszságnak, érdekes színfoltot alkotván így, Ynev amúgy is változatos vallási térképén . A várost
csak emberek lakják, más nem is kaphat itt letelepedési engedélyt. Bár nincsenek kitiltva, az in-
humán fajok nem kedveltek erre felé.

A "PokolTanya"

A "PokolTanya" kezdetben csak egy szimpla városi börtön volt,  s
mikor helyszűkében bővíteni próbálták az lefelé, egy elfeledett, ősi
kultúra  elhagyatott  termeire  leltek  az  akkori  építők.  Mindez  már
közel 100 éve volt.  Időközben, jól  fizettet  gianagi mesteremberek
munkának  hála,  egy  fejlett,  maximálisan  biztonságos
börtönkomplexummá fejlődött mindez, melynek nevét rettegik Dél-
Ynev szerte. De a munkák azóta is folytatódnak titokban, az épület
folyamatosan  bővül,  változik,  próbál  megfelelni  a  folyamatosan
változó igényeknek, elvárásoknak. A börtön a város közepén áll. Egy
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erődített vár a várban. A felszínen laknak a személyzet és őrség tagjai, valamint itt van a majd egy
tucat  tagot  számláló,  varázslókból  és  boszorkánymesterekből  álló  kisebb  rend,  a  "Rojtosok"
székhelye is.

A börtönt  a  város  üzemelteti,  de  a  herceg,  és  ez  által  a  kalmárdinasztia  tulajdona.  A
biztonságára  majd  200 fős,  saját  elit  őrség,  a  "Strázsák"  vigyázzak,  a  börtönparancsnok pedig,
Emlin De'sorta,  csak a hercegnek tartozik engedelmességgel. A börtön borsos árait megfizetve,
bárki  igénybe  veheti  szolgáltatásait.  Ez  rengeteg  pénz  hoz  mind  a  városnak,  mint  a
kalmárcsaládoknak. A helyi szóbeszédek arról is regélnek, hogy a börtönnek saját térkapu hálózata
van több jelentősebb várossal, és nem hivatalosan a Pyarroni Titkosszolgálat is itt  tartatja fogva
néhány veszélyesebb ellenségét. 

Tény, hogy az itt fogva tartott elítéltek, különleges bánásmódban részesülnek. A tíz szintes
komplexum teljes területén tilos és gátolt bármi nemű mágia, és pszi használat, kivéve ez alól az
őrséget.  Ezt,  állandó  100E-s  kábultságot,  és  100E-s  szökés  elleni  undort  okozó,  asztál-mentál
mágiával felrúnázott fejpántokkal és karperecekkel oldják meg, amit még a felszínen helyeznek fel,
miután meztelenre vetkőztették és átvizsgálták az elítéltet, illetve erősen őrzött védőrúnák is vannak
a  mélyben.  A felsőbb  szinteken  a  kisebb  bűnökért  elítéltek  vannak,  lejjebb  pedig  a  súlyosabb
bűncselekményeket  elkövetők.  A helyiségeket  20  méterenként  elhelyezett,  áldott  lámpásokkal
világítják be, amiket 2 óránként töltenek és ellenőriznek. Egy, a szintenkénti őrszobákat érintő, szűk
csigalépcső  és  mellette  egy  nagyobb,  masszív  lift  vezet  lefelé,  amit  a  felszínről  kezelnek,
szócsővekken ellenőrzött kódok segítségével. Ha nem stimmel a kód, a liftet szabadon engedik, ami
lezuhan  az akna aljára, ami víz alatt van (fulladás). A liftek mellet minden szinten, az őrszobában,
10 őr található. Foglyokat csak egyesével, láncon  szállítanak, négy őr kíséretében. Ha szükséges, ez
a szám nyolcra nő, és egy "Rojtos" is társul hozzájuk. Napi egyszer megy körbe az víz- és ételosztó
kocsi az őrökkel. Az egyszemélyes cellák előtt a járőr percenként elhalad. Őket óránként váltják az
őrszobáról.

Az  őrök  a  foglyokkal  kegyetlenül  bánnak,  napi  szinten  vannak  visszaélések,  túlkapások,
megalázások, verések, erőszakolások. 

Km:  ezeket  használd  a  jk-nál  hangulati
elemekként.  A cél,  a  börtön és  dolgozóinak
utálata, gyűlölete, mire a csónakhá  zba érnek.  
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Mivel a kaland 99%-ban odaát játszódik, a csapat a "csónakházban" kezd, a város-
börtön leírás csak segítség a mesélőnek a helyszín elképzeléséhez, és a bemesélés
segítéséhez, hangulati elem, szinte pusztán csak adat. Egyelőre.

Előzmények

P.sz. 3706. A folyamatos börtön bővítés során, egy meglepő felfedezést tettek a munkások. A
legalsó szinten, fal bontáskor, egy hatalmas, 40m hosszú,  természetes cseppkő barlangba értek,
aminek nagy részét egy sekély, néhol csak térdig érő barlangi tó ural. A hely érdekessége, hogy egy
idegen, rúnákkal teli kőkapu áll a víz közepén, egy máig aktív, speciális térkapu. 

A "Rojtosok" elkezdték kutatni a nyomokat, de csak annyit tudtak ez idáig megfejteni, hogy
anghmar nyelven íródott, és így szól: "menjetek, de vissza soha többet ne gyertek!"... 

 Több kutatót, önkéntes telepest, majd később, mást nem találva, másoknak nem hiányzó,
életfogytiglanos fegyencet küldtek át a kapun, de eddig senki nem tért vissza. (Egyirányú térkapu) 

A kapu rövid története

P.e.  17370.  Ork  és  nomád  törzsek  rabolják  végig  a
Quiron-tenger partjait. 
P.e. 17364. Az orkokat és nomádokat a Anghmar-crantai
seregek megsemmisítik, elkergetik, és legerősebb nomád
törzset,  akiknek  lelkén  a  legvérengzőbb,  leggyilkosabb
fosztogatások  száradnak,  büntetésből  összeterelik,  és
örökre száműzik egy használaton kívüli térkapun át Ynev
egy eldugott szegletébe, az időn kívülre (ott csak kb. 4000
év  telt  el),  a  Sheral  egy  titkos,  mára  elfeledett,  ősi
katlanba,  melyet  tudtukon kívül,  egy ott  bujkáló,  másik
síkról ide menekült, mára kihalt faj lakott, az "Omik". 

Az istenölő legendája

P.e.  XXII.  évezrede  környékére  teszik  a  tudósok  a  történet  darab  eredetét,  miszerint  az
egykori Crantai testvér istenek, összevitatkozván az emberek fontosságán, háborúba kezdtek Ynev
északi részén. Rövid és heves harc volt az  Chthon a fájdalom és  Adramelech a tudás  istenek
között, lezajlott pár száz év alatt. A Seral legmagasabb fennsíkján, a Talo'stan találkozta és keltek
végső birokra. A csata kimenetele ismeretlen, de többet egyik isten sem válaszolt a hozzá küldött
imákra,  végleg  eltűntek  Ynev színéről.  Sok történet  sarjadt  eme valósnak vélt  eseményből.  Az
évezredek alatt  voltak rövid életű szekták,  kik a  tévhiteikben élve az eltűnt  istenek visszatértét
várták, mind hiába.

Az egyik ilyen történet szerint  Chthon állt nyerésre a harcban, mikor  Adramelech végső
elkeseredésében, kék lunír kardját, Fae'Gared-et, az istenölőt, döfte testvérébe, melyet még apjuktól
kaptak, a főistentől,  Chrom-tól, s melyet tilos volt használniuk egymás ellen . A fegyver azonnal
végzett a fájdalom istenével.  A döfés pillanatában,  Adramelech  is megszűnt létezni, lelke egy
része  a  fegyverbe  költözött,  ami  aztán  darabokra  tört,  és  az  égből  lehullva  szétszóródott  Ynev
különböző tájain.
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Hogy ebből mi igaz,  mi nem, senki nem tudja. Annyi biztos hogy valóban létezik Ynev
világán egy kék lunír kard, melynek darabjai távol vannak egymástól. Az első épp itt a völgyben, a
kaput orzó démon testébe ágyazódva. Hogy aztán a történet többi része igaz-e, nem tudni.

A katlan

A katlannak mágikus háttér sugárzása van. Az idő egy elveszett zugában, bármennyit vagy
itt, a való időben nem halad az idő, csak perceket. Ráadásul semmiféle pszi, vagy térmágia nem
működik kifelé a katlan falain kívülre, és lakóit idővel átalakítja, átformálja. A kapuk működése
mára instabillá vált. Néha utasaik végleg elvesznek az időben, legyen az árú, vagy élőlény, és van,
hogy előbb érkezik a később induló, ami az itteni időtorzulás szintjén évszázadokat is jelenthet. A
katlan  kb.  40km átmérőjű,  dombságokkal  szabdalt,  sűrű,  néhol  40m magas  dzsungel  borította
vadon, melyben bolyongva, gyakran ősi romokra bukkanhatunk. 
A katlan feletti légteret ködréteg fedi, amin csak a nap sugarai hatolnak át.  Eme légtérben látni
néhány itt honos nagyobb lényt repkedni a magasban.
A terület  egyetlen,  halban gazdag folyója,  hatalmas zuhatag formájában ékezik,  szinte  a  felhők
közül, és áthaladtában maga után hagy egy kisebb tavat(250 m2), és egy nagyobbat, (3 km2) majd a
másik oldalon a sziklák alá bukva távozik. 

Terem itt egy érdekes növény is, amely sehol máshol Yneven, a "Goora". Egy
egy grépfrút nagyságú, narancs érdességű, lila héjú, lila gyümölcs. Évek óta,
ízletes, erős pálinkát főznek belőle a táborban, aminek a "Keserű élet" nevet
adták.

Bemesélés

A csapat a kalandot a börtönben kezdi. Ők lesznek a következő tranzit, akit átküldenek a
kapun. 

Többféle képen is ide kerülhettek, a játékosok összeállítása az előtörténetektől függ.
Pár példa:
– egy pénzes, helyi kereskedő megbízásából kellett volna betörni ide és valakit a felső, gyengébben
őrzött szintről kiszöktetni. Sikerült-e vagy sem, a csapatot, jk-t itt, vagy utána elfogták, és örök
rabságra elítélték.

–  egy pénzes, helyi kereskedő megbízásából kellett meggyilkolni valakit a városban. Sikerült-e
vagy sem, a csapatot vagy jk-t akkor, vagy utána elfogták, és örök rabságra elítélték.
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–  egy pénzes, helyi kereskedő megbízásából kellett kémkedni a városban. Sikerült-e vagy sem, a
csapatot vagy jk-t akkor, vagy utána elfogták, és örök rabságra elítélték.

–  egy  pénzes,  helyi  kereskedő  megbízásából  kellett  illegálisan  beépülni  a  börtönbe,  kisebb
vétségekkel,  vagy szolgálattal,  mert  egy itt  eltűnt  (anno kapun eltávozott)  rokont  kerestetett.  A
csapatot vagy jk-t a nyomozás során elfogták, és örök rabságra elítélték.
–  egy túl jól sikerült kocsmai verekedés, párbaj, testőr munka során, ahol vér is folyt jócskán,
letartoztatták a csapatot, jk-t, és mivel szükség volt új felfedezőkre, gyorsított, hamis perben halálra
ítélték őket.

...Yneven sokáig semmi nem marad titokban. Ez a felfedezés is eljutott szerte a világba, s még ha
csak pletyka szintjén is, de érdekelhet néhány fontos embert, szervezetet.
Ha  látsz  potenciát  benne,  valaki  lehet  a  pyarroni  titkosszolgálat,  Krán,  Doran,  Toron,  stb.
ügynöke, aki a felsoroltak szerint, bejutott a börtönbe, hogy aztán bekerüljön egy tranzitba, mert
megbízói kíváncsiak, mi van a kapun túl. Ha tényleg van kapu....Eme "kiválasztott" játékosokat
pár percre hívd külön egyesével, és közöld céljukat, hogy a gyanú magját elvesd a csapatba.

Erős őrizet alatt, egyesével leszállítják őket a magán celláikból a mélybe, a "csónakházba".
A "csónakház"  egy  természetes  cseppkő  barlang  a  legalsó  szinten,  (40m  széles,  6m  magas),
melynek alját 1 méter mély víz borít. Fényforrás gyanánt fáklyák vannak körben a falakon. Itt áll a
kapu a terem közepén a vízben. A bejáratnál, a lift mellett van kiépítve egy töltés egy stéghez, ahol
a rabokat összegyűjtik, majd csónakokba ültetik, amiket aztán botokkal a kapun átlöknek majd
A stégen a rabokon kívül csak a felszerelés, ellátmány, és egy tucat őr kíséretében egy "Rojtos" áll.
Fülledt meleg van lent, dohos penész és verejték szagú minden. 
Itt találkoznak először egymással, míg sorba állítva közlik velük hangosan, hogy mi a dolguk. 

-"Figyeljetek jól, elítéltek. Urunk kegyelméből, bár halálra ítéltettetek, most kaptok egy utolsó
lehetőséget,  hogy élve viszontlássátok a felszínt.  Átküldünk titeket  egy  kapun,  egy  ismeretlen
helyre, ahonnan még senki nem tért vissza. A dolgotok, felderíteni azt, és visszatérni jelenteni.
Egyszerű.  Ennyi.  Ha  ez  megtörtént,  akkor  amnesztiát  kapnak  a  hercegtől,  és  szabadon
távozhatnak. Az istenetek legyenek veletek!"- vigyorog rájuk egy szuvas fogú tiszt, Osmund. 

A játékosokon kívül még 4 teljesen felfegyverzett elszánt tekintetű börtönőr, és 6 elítélt van
jelen, a leendő útitársaik:

Egy fiatal, csinos sötét bőrű, hallgatag lány, Heysa. (zsebtolvaj)
Egy sunyi képű, félvér nomád férfi, Kas-Kalas. (lótolvaj)
Egy tohonya, elhízott törpe, Garon. (hamisító)
Egy vékony, félősen pislogó, elf férfi, Amante. (ártatlan kereskedő)
Egy durva, kopasz, nagydarab, tetovált testű, barbár férfi, War'Far. (gyilkos)
Egy  fiatal,  kacér,  csinos  szőke  lány,  szakadt,  testét  alig  takaró  zsákruhában,(Lea).(prostituált)
Dekoltázsában jól látható, egy vörös rózsacsokor tetoválás.

Mindezek után csónakba ültetik őket. 5 csónakból áll a konvoj.

Az 1.-ő csónakban az ellátmánnyal utazik magányosan a szőke lány. 
A 2.-ik csónakban az 5 megmaradt rab társuk.
A 3.-ik csónakba utaznak a felszerelésekkel teli hordók.
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A játékosok a 4.-ik csónakban. 
Az 5.-ik csónakban ülnek a börtönőrök.

Csak ruhát kapnak, fegyvertelenek. A teljes felszerelésük, fegyver, vért, varázstárgy, szent
szimbólum, bot, stb. egy másik csónakban, nyitott hordó/k/ban pakolva úszik előttük, méterekkel. 
Az őrök a pénzérméket elkobozták, ezek nélkül kell útra kelniük!!!

A kábító fej- és karpántot majd a közvetlen átlépésük előtt veszik le róluk, a kapu felé futó,
gondosan megépített hosszú stégről, botok és kötelek segítségével, ahol is áttolják az 5 csónakot a
térkapun. A kapu síkjáról csak néma sötétség tükröződik.

A megérkezés

A kapun áthaladva,  az egyik pillanatban még a hűvös,  sötét  barlangban vannak, aztán a
következőben már párás, meleg levegő, és hangos vízcsobogás, vakító napfény fogadja őket.  A
téren való utazás csak egy pillanat műve, és egy rövid gyomorforgató érzést leszámítva, ártalmatlan.
Egy méter magasról egy széles, sebes folyóba (10m széles, 3m mély) esik a csónakjuk, ami egy
dzsungellel  szegélyezett  mederben  halad.  A  távolban,  mindenfelé,  felhőkig  érő  hegyvonulat
látszódik. 

Alkonyodik. Közvetlenül előttük egy veszélyesnek tűnő zuhatag van a folyón. Az előttük
lévő,  felszerelésekül  teli  csónak,  épp most  bukik  át  rajta.  Az ő csónakjuk is  megállíthatatlanul
sodródik felé.  1 körük van cselekedni, aztán ők is lezuhannak a mélybe. Elméjük jelen esetben
még üres, sem pszi, sem mana pontjuk nincs! 

Ha kiugranak a csónakból, a víz sodrása ugyancsak a zuhatagba viszi őket. 
MF úszás esetén pont a zuhatag előtt érnek partot. 

A lejutás elég körülményes. Aki elindul gyalog, könnyen eltévedhet a vadonban.
Leugorva kontrolláltan 3k6 Sp. Az Állóképességet meghaladó Sp Ép-ből vonódik le!
Lemászva (Mászás +10%, 10x dobás). Vétésnél zuhanás adott magasságból, a fentiek tükrében.
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A csónakban maradó, vagy mellette úszó többiek, 20 métert zuhannak, egy 6 méter mély
tavacskába.  A víz  tompít  ugyan valamennyit,  de így is  5k6 Sp sérülnek.  Sikeres  (Esés  -20 %)
dobással ez elkerülhető. Az Állóképességet meghaladó Sp Ép-ből vonódik le!

Km: a JK-k sérüljenek, ha úgy alakul, de ne ájuljanak, vagy haljanak meg!!! 
Max. fele Ép/Fp vesztés!!!

2  kör  alatt  kiúszhatnak  a  partra.  Minden  csónak  ripityára  tőrt,  darabjaik  szerteszét  a
környéken. 

A felszereléses  hordó  a  tóparton,  a  homokban  fekszik.  Tartalma  vizes,  de  sértetten.   A
környéken több, régebbi csónak darabjait is látni vélik. 

Két  fő  meghalt  az  előző  csónak  utasai  közül  is.  Élettelen  testük  lassan  ringatózik  a  tó
felszínén. Ha megvizsgálják őket, kiderül, hogy a  barbár megfulladt (a lány törte el a gégéjét,
vízbe  zuhanáskor,  hátulról.  Ha  ez  kiderül  valahogy,  elfut  az  erdőbe,  és  éjszaka a  támadáskor,
belopózik az erődbe, majd végez a tudóssal), akár csak az elf , kinek több, véres zúzódás látható a
fején. Valószínűleg a szikláknak csaphatta azt. 

A túlélők, víztől csöpögő ruhákban, a hordok között kutakodnak már. 

Km: Minden felszerelésük fellelhető a partra úszó hordokból, max. vízesek lettek!

A szőke tetovált lányt és a csónakját, nem találják itt!!!

A szedelőzködés során furcsa testeket mos a partra a víz mögöttük. Az őrök mumifikálódott
testeit, némi korhadt deszkával egyetemben.

A tavacskától  a  folyó  lassan  tovább  csörgedezik,  egy  barátságosabb  kis  folyamban  egy
másik, közeli nagy tóba. 

Ha körbenéznek,  észrevehetnek egy jól  látható,  bár  már nem igen használt  csapást,  ami
innen vezet be a sűrűbe. 

Ha valaki bejelenti, hogy benéz a zuhatag alá, akkor egy alig észrevehető szűk hasadékot
talál,  ami  a  végén  egy  rövid,  sötét,  zárt  barlangként  ér  véget.  Itt  egy   korhadt  ládában  egy
bőrdarabba tekert, fényes, fegyver található. Mester munka, mágiát sugároz!!! (63Mp Rúna Hosszú
Kard)

Sikeres Észlelés próba esetén, felfedezhetnek egy lapuló alakot a közeli bokrokban, aki őket figyeli.

Ő Tayina, a kolónia egyetlen gyerek tagja. Csak gorviki nyelven ért, de nem beszél, mert néma.
Csak  a  jelbeszéddel  kommunikál.  Csinos  lányka,  lassan  eladó  sorba  kerül.  A tiltások  ellenére
gyógynövényeket  gyűjtött  a  környéken,  és  mikor  meghallotta  a  dörrenést  (ha  valaki  érkezik  a
kapun, hangos dörrenést hallani az egész völgyben), azonnal ide rohant leskelődni. Félve figyeli az
újdonan érkezőket, és ha fenyegetve érzi magát, visszarohan az erődbe. 
A) Ha nem veszik észre, csendben követi őket. 
B) Ha észreveszik, és barátságosak vele, az erődbe vezeti a csapatot. 

A legszebb játékosba titokban belehabarodik, de szégyenlős, és titkolja. Viszont innentől, ha
teheti, koslat utána az árnyakban, és próbál a kedvében járni, akár kisebb ajándékokkal is.
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Tayina
17 éves leány. 5 éve él a táborban, jó kiismeri magát. Néma, de érti a gorviki
nyelvet. A porba rajzolt ábrákkal lehet vele kommunikálni.
Csinos  lány,  épp eladósorba lép.  A legszebb jk felkeltheti  érdeklődését,  a
reakciók  függvényében.  A  helyiek  kerülik,  bolondnak  tartják.  Egyetlen
barátja  az "erdei szellem", de ezt is csak hóbortnak vélik. A tiltások ellenére,
órákra képes eltűnni a vadonba, egy, a falon lévő, lifegő deszkát kapuként
használva.

Jellem: Káosz, Vallás: Arel  
Ép: 7 Fp: 35
Stat Mme/Ame: 31/31 T.mme/amme: 3/3 Össz.mme/ame: 34/34
Méreg ellenállás: 3 Bátorság:  6    Műveltség: 11

A katlan

A katlanban való  közlekedés  gyalogos  alapsebessége  az  egyszerűség  kedvéért  átlagolva  van.  3
km/óra.  Csapásokat,  ösvényeket  használva,  erőltetett  menetben.  Ha  letérnek  a  sűrűbe,  ez
lecsökkenhet 1km/h-ra is.
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A fogadóbizottság

A) Ha  Tayina-val menek, 30 perc séta után, a fákról leugráló, ismeretlen lények vetik rájuk
magukat. 

Meglepetésből, hátulról támadnak, a lombok, bokrok közül.  Egyéni, Sikeres Észleléssel a
meglepetés  elkerülhető,  és  1  szegmenses  reagálási  idő  alkalmazandó  .  Jk*1db  Raqvaqok.
Mindenkire egy.
B) Ha a lány nincs velük, 15 perc séta után, a sűrű erdő közepén, gyerek sikoltást hallanak, pár
méterre maguk előtt. Tayina hazafelé menet, belebotlott egy lénybe, és most próbál eliszkolni előle.

Ha segítenek neki, a környező fákról leugráló, ismeretlen lények vetik rájuk magukat. 
Meglepetésből,  hátulról  támadnak,  a  lombok,  bokrok  közül.  Egyéni,  Sikeres  Észleléssel  a
meglepetés  elkerülhető,  és  1  szegmenses  reagálási  idő  alkalmazandó  .  Jk*1db  Raqvaqok.
Mindenkire egy. 

Ha nem segítenek a lánynak, az csodával határos módon, megsérül, de elszökik a támadói
elől, és a támadók a csapatra vetik magukat a fentik szerint, max. nincs meglepetés.

A  Raqvaqok egy betegséget terjesztenek.
Levegő  útján  terjedő  nyavalya.  Elég  a  közelükbe  lenni.  Csak  egyszer  lehet  elkapni,  utána
immunissá válnak rá. Ha túlélik.

"Fertőkór"
Szint: 5 (-1 Egészségpróba)
Gyors lefolyású: 8+k10 óra
Minimális hatás: kevésbé súlyos
Maximális hatás: halállal fenyegető
Gyógyulási idő: 1 nap
Romlási idő: 8 óra

Mágikus, ismeretlen eredetű betegség. 
45mp/18 kör gyógyítással kezelhető.

A Raqvaqok-ból áradó testszag belélegzésével (2m) kapható el. 
Két fokozata van, ahogy egyre súlyosbodik (kezdeti+végső) más-más tünetekkel:
- Általános gyengeség, hányás, hasmenés, fejfájás
(Erő: 1/3, Ák: -1, Gy/Ü: -4 , Ké: -5 Té:-10 Vé:-15, Varázslás: lehet)
- Láz, kiszáradás, ájulás, halál. 
(Erő: 1/2, Ák: -2, Gy/Ü: ¾ , Ké: -15 Té:-20 Vé:-25, Varázslás: lehet)

Uesta és  unokája,  Tayina ismeri a völgyben egyedül a +5 módosító adó ámbrafűből készíthető
gyógytea receptjét.

Ámbrafű
A katlanban csak egy helyen honos, de ott  ellepi a környező területet,  egy
nagyobb tisztást. A rét pontos helyét csak két ember ismeri, a néma lány és
nagyapja. A tábortól két órás sétára van délre, nem messze a folyótól.

Legvégső esetben, idő szűkében, bemesélhető az ellraktározott ellenszer a táborba is, nem kell
keresni!!!
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Az  így  kialakult  harcban  nyakon  harapják,  és  meghal  még  egy  társuk,  a  törpe férfi.  A
zsebéből egy ősi, elmosódott, ismeretlen nyelven íródott papírlap lóg ki. 
(Ősi nyelv (Crantai) Af min.!!!) szövege lásd függelék végén...
(Ha átnézik a testét, van egy tetoválás a tarkóján a haja alatt. ("  Chthon     Ébredése  ")  

Az erőd

Az ösvény végén, egy órányi sétára a kis tó déli partjától, már alkonyatban érnek a tisztásra,
amin a tornyokkal védet cölöpvár áll. Falai 10 méterre húzódnak az erdő sávjától. 
Az  eddig  átküldött  túlélők  tábora.  Nincsenek  sokan  (40-50  fő),  hála  a  Raqvaqok folyamatos
támadásainak. A falak mögött kis faházakban élnek. A falak alatt,  kint, kis földeken növényeket
termesztenek,  bent  pedig  szabadon tartott  csirkéket,  malacokat  látni  szerte  szét.  A védműveken
parázstartók fénylenek a félhomályban. 
A telepen  működik  egy  kezdetleges  kocsma,  ahová  fél  tucat  szórakozni  vágyó  fér  be,  és  egy
közkonyha, ahol egyszerű, de laktó, meleg ebéd-vacsora várja a lakókat, minden nap. Van még egy
szénégető viskó is, állandó, átható füstszaggal töltve meg a területet. 
A telepen nincs értéke a vert érméknek, cserekereskedelem folyik.

Az elsők 30 éve jöttek. Az itteni idő szerint, 2 éve már, hogy bárki, vagy bármi is ide érkezett volna
a  kapun át.   Egy ideje  utánpótlást  sem kapnak,  már  úgy gondolják,  lemondtak  róluk.  A lakók
többsége volt elítélt és paraszt. Csak az elsőnek indulók között voltak önkéntes tudósok, papok,
kutatók és kíséretnek fegyveres őrök, zsoldosok. Mára már csak néhányan élnek közülük. Ilyen
Uesta és Leyder is, a tábor jelenlegi vezetői. Később már csak elítéltek érkeztek, akiket keményen
kellett fognia az egykori vezetésnek. A telep ellen elkövetett bűnök gyakori büntetése volt a falakon
túli vadonba száműzés, amely aztán elejét vette a későbbi bűnözésnek.

A falakon posztoló őrök gyorsan szabad utat engednek a csapat felbukkanása láttán, majd
visszazárva  a  kaput,  mindenki  köréjük  sereglik.  Egyszerű  parasztok,  elítéltek,  prostituáltak,
zsoldosok gyülekezete. Csak néhányan beszélik a közöst, gorviki a megszokott. A lakók szakadt-
foltozott rongyokat hordanak, büdösek, fáradtak, piszkosak. Elvétve látni néhány rozsdás fémvértet,
fegyvert. Inkább fa dárdák, husángok vannak náluk. Elég szegényes a felszerelésük:
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Alap/ fegyveres értékeik (35 fő):
Ké: 18/25 Té: 60/73 Vé: 105/116 
Seb: k6+1  
Tám/kör: 1
Fp: 55 Ép: 12

Mme/Ame: 2/2  
Méreg ellenállás: 4
Bátorság:  4    Műveltség: 8

Feltűnhet  nekik  az  izgatott  tömegben egy némán síró,  döbbent,  egykor  csinos,  idős,  szőke nő,
akinek a dekoltázsában vörös rózsa tetoválás látszik. (az ötven éves Lea!)
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Leyder szólítja meg a csapatot közös nyelven, a tömegből kiválva. Behívja őket a házába, és
megvendégeli  őket  szegényes  készleteiből.  Barátságos,  és  izgatott,  hiszen  rég  nem  látott  erre
otthonról jöttet. Ekkor érkezik meg Uesta, és csatlakozik a beszélgetésbe. 
Ha megmentették a lányt, megköszöni nekik, ugyanis az unokája! 

A két öreg vezeti a tábort. Leyder felel a biztonságért, ellátmányért, Uesta pedig a szellemi vezető.
Ő többek között, régész-, geológus kutatásokat folytat a katlanról. Közösen döntenek minden fontos
dologban. Különösebben nem kedvelik egymást, többször is összevitáznak a vacsorán, de tisztelik a
másik tudását, tettlegességig nem fajul a dolog köztük.

Leyder Hesor

7.Tsz. Harcos.
Egykori veterán városőr kapitány, jelenleg a tábor fizikai vezetője. Sokat megélt, sebhelyes arcú,
nagydarab, harcedzett alak, aki az erőben, és nem az észben keresi a segítséget. Nyers modorú,
hirtelen, hangos alak. Mindig nála kedvenc láncos buzogánya és vadásztőre. Zöld ingbe és barna
nadrágba, bőrcsizmában jár.

Rend jellemű, ál-Uwel (titokban Ranagol) hívő.

Alap/fegyveres (buzogány/tőr):

Ké: 20/32/30 Té: 85/108/93 Vé: 130/151/132
Tám/kör: 2+2
Seb: k6+5/k5+2 
Sfé: 1 (Bőrtvért)
ÉP: 13  Fp:  85
Méreg ellenállás: 6
Pszi: Af Max.p.p.: 24   Akt.p.p.: 24
Stat Mme/Ame: 24/24  Term.mme/ame: 4/4  Össz.mme/ame: 28/28
Bátorság:  12    Műveltség: 11

Fegyverhazsnálat(L.b.) Mf, Fegyvertörés Mf, 2 kezes harc Mf

Uesta Al'Mataor

Egykori híres dél-ynevi kutató, lar-dori akadémiai oktató, történész,
Krad  fanatikus  híve.  A kezdetekkor,  önként  érkezett  unokájával.
Sok  információt  tud  a  területről,  de  ezt  egyelőre  magába  tartja.
Csendes, fáradt öregember. Nem szeret vitázni, de kiáll az igazáért.
A csapathoz semlegesen áll.  Kissé izgatott  a felfedezése folytán,
amit  reggel  akar  publikálni.  Fekete  kopottas  köntösben  van  és
papucsban.

Jellem: Rend, Élet. Krad híve.  

ÉP: 5 Fp: 40
Pszi: Mf Max.p.p.: 31   Akt.p.p.: 0
Stat Mme/Ame: 31/31  Din.mme/ame: 20/11 T.mme/ame: 7/6  Össz.mme/ame: 58/48
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Méreg ellenállás: 2
Bátorság:  5    Műveltség: 18

Az itt megtudható információk   Leyder-  t  ől  :  

– a  támadókat  Raqvaqoknak  nevezték  el.  A  fákról,  lesből  támadnak,  csoportosan.  Vadak,
primitívek, és nagyon veszélyesek. A katlan átellenes oldalán élnek, a fákra épített kunyhókban.
Majd minden nap látni vélik őket a falakról, rendszeresek a támadások. Itt ólálkodnak, keresik a
gyenge pontokat. Valami vezetőjük is lehet, de még sosem látták erre. Sokat megöltek már közülük,
de  még  mindig  veszélyt  jelentenek  az  itteniekre  nézve.  Néha  élve  elhurcolják  a  megtámadott,
gyengébb ellenfeleiket.

– a táborban élelem még akad, de fogytán a fegyver és a hadra fogható ember. Valószínűleg csak
hetekig húzzák már.

– az érkezés után sokáig nem találkoztak ellenséges lényekkel. Az első tábor a katlan déli részén
állt, ahol egy bányát, tártárnákkal hoztak létre. Egy évig kutattak itt, de semmit nem találtak. Aztán
az első találkozás a Raqvaqok-al költözésre kényszerítette őket, egy jobban védhető helyre. Véres
csata volt, sokan odavesztek.  Az öreg tábor elveszett, leéget. Utána kezdték el építeni az erődöt.
Több expedíció  is  elindult  innen,  ami  a  terület  feltérképezésre  irányult,  de töredékük tért  csak
vissza, és ők sem találtak semmit. Annyit sikerült kideríteni, hogy egy katlanban vannak, amit egy
megmászhatatlan hegység vesz körül.

– a tábort a Raqvaqok-kal való találkozás után egy ismeretlen, halálos kór tizedelte meg.

Az itt megtudható információk   Uesta-  tól:  
– a  környező  erdőben sokfelé  botolhat  az  ember  ősi,  elhagyatott  romokba.  A legtöbb ezekből,
melyek szinte romvárost alkotnak, a völgy északi részére esik. A jelek, nyomok alapján ő több ezer,
akár tízezer évesre tippelné őket, a Crantai idők előttről. A romok közé küldött felderítők eltűntek.

– ha valaki átlép a kapun, hangos dörrenés hallatszik a völgyben. Valamiféle jelzés lehet. Most is
hallották ezt, de nem merték kivizsgálni.

– a  Raqvaqok egy helyi, halálos kórt terjesztenek, a "Fertőkórt". Van már ellene recept, de nem
mindenkinél használ egyformán. Mindenki elkapja,  aki a közelükbe megy, de ha túlélik a kórt,
immunisak lesznek rá a későbbiekben.

– jelenleg nincs is készleten az  ellenszernek való alapanyag, az ámbrafű. Csak egy helyen nő a
völgyben.

– fontos  áttörésre  készül  a  kutatásai  alapján,  ami  nagyban  segítheti  a  hazajutást.  Reggel  fogja
kihirdeti azt, addig semmit nem árul el róla. Még ellenőriznie kell pár adatot.

A gyors vacsora után felajánlanak nekik pár üresen álló házat a fal mellet. Egyszerű, szegényes
deszka viskók, szalmazsákokkal, stb. A lány és a nomád mennek az egyikbe, a csapat a másikba.
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Az éjszakai támadás

Éjfélkor, támadás éri az erődöt. Pár Raqvaqnak sikerül átjutni a falon belülre és vérengzésbe
kezd. A csapat kiabálásra, dulakodás zajára ébred. Velük, vagy nélkülük, de visszaverik ezt, ám
nagyok a veszteségek. Egy-két telepesnek is nyoma vész.

Km!: -itt a jk-kat próbáld szétválasztani, elkülöníteni, kicsit hívd félre őket kettesbe, csak pár
percre, hogy előkészítsd a táptalajt a bizalmatlanságnak!!!

A támadás utána tartott  népszámláláskor Leyder és emberei,  felfedezik Uesta holtestét  a
házában. A nyomok szerint megfojtották, szobáját feltúrták, valamit kerestek nála. Első körben a
csapat lesz neki gyanús, hiszen eddig senki nem bántotta az öreget, csak miután ők megérkeztek, de
persze vádjait nem tudja bizonyítani.

Ha  átkutatják  a  helyszínt,  csak  egy  ócska  nagyító   találnak  a  holttest
zsebében, vagy az asztalon, ami alaposabban megvizsgálva mágiát sugároz,
és apró bevéséseket rejt ismeretlen nyelven. Ősi nyelvismeret (Kyr nyelv Af
min.). ("minden titkok tudója")  

Ez a lencse tényleg mágikus, aki ezen át néz, bármit el tud olvasni, legyen az akármilyen nyelven
íródva, ami lehet az falon, lapon ,vagy a porba írva.

Ha a holttestnél marad, az unokája megtalálja, és esetleg szíve választottjának ajándékozza
aznap, ha arra érdemesnek találja. Egyéb esetben Sikeres Éberség próba esetén feltűnhet később,
hogy evvel játszik a lány.

Ha nem nézik át a feljegyzéseket, azokat elteszi Leyder, de tőle meg reggelre ellopják. 
(A gyilkos, aki aztán eltűnik a táborból, és megpróbál hazajutni. Követi a lányt az erdő szellemhez,
végez velük, és mindent összegyűjtve, megpróbál hazajutni. A romvárosban érhetik utol. Odacsalja
őket a démonhoz, amíg ő kaput próbál nyitni.)

Az estleges információk, ha nem ők szerzik meg elsőnek, apránként csepegtetve még egyéb módon
is a csapathoz kerülhetnek a kaland során:

– Leyder a lopás után elmesélheti nekik egy iszogatás alkalmával, hogy lefekvés előtt még bele-bele
lapozott a naplóba és sikerült elolvasnia néhány bekezdést

–  Tayin próbálhat jel-beszélni, vagy homokba rajzolni az erdei szellem barátját, a barátságosabb,
megnyerőbb jk-nak

– a tolvaj elhagyhatott  nagy sietségében néhány lapot,  pergament tette után a sötétben, a tábor
területén

A tettes az újonnan érkezett  lány volt,   Heysa. Átkutatta a szobát,  de a tudós felébredt,  ezért
végzett vele. A naplót elolvasta, és most töri a fejét az információkon. Sötét csuhába volt, nem
felfedezhető  még  emlék  olvasó  varázslatokkal  sem.  A csuhát  aztán  a  csapat  házában,  egy
szalmazsák alá rejtette.

Heysa Sayema a "Sivatag Kígyója"
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10. tsz dzsad fejvadász Ibarából. A nagy El-Esemir,  Sobira emírjének,
kedvenc  külhoni,  térségben  dolgozó  kettős-ügynöknője.  A misztikus
Thelta  tolvajklán  tagja  is,  képzett  tolvajmágia  speciális.  A kapuról
szóló  pletykák  után  nyomoz.  Esetleges  riválisait,  vagy  aki  a
későbbiekben  gondot  okozhat  számára,  gátlástalanul  megöli.  A
barbárral  az  elején  azért  végzett,  mert  felismerni  vélte  egy  régebbi
küldetéséről, és félt a lebukástól. A vacsorán hallottak megrémisztik, és
megpróbálja  megszerezni  az  infókat  az  éjszaka,  a  reggeli  kihirdetés
előtt, de lebukik, ezért öl.
Próbál  a  csapat  közelében  maradni.  Ha  nem  engedik  ezt,  titokban
követi őket majd a távolból.
Ha  valahogy  lebukna,  megpróbálja  a  jk-t  maga  mellé  édesgetni,
öleléssel  vagy  hitegetéssel,  de  ha  kell,  támad.  Ha  szükséges,
haladéktalanul elmenekül a falon át, és a vadonból figyeli a tábort.
Szende kis tolvajlánynak adja ki magát, aki még a légytől is fél. Szeret mindenből kimaradni. 
Formás teste, helyes pofija segíti munkájában. 
Ha kérdezgetik, egyszerű zsebmetszés miatt ültették le. Csak a közöst és a dzsadot beszéli.
Rejtett  tőr  van  a  csizmájában,  amúgy  fegyvertelen.  Harcban  próbál  más  mögé  bújni,  rémült
bárányként
Szinte  bármilyen  fegyver  forgatásában  képzett,  amihez  hozzájuthat.  Ha  gyilkol,  lehetőleg
meglepetésből, hátulról teszi.

Alap harcértékei/tőr és fontosabb képzettségei:
Ké: 30/40 Té: 85/93 Vé: 139/141 +12 Vé Ugrásból  Tám/k: 2 Seb: +5  /k6+5
Fp: 110 Ép: 11

Védőköpeny: +2 Sfé.

E:12 Á:14 Gy:16 Ü:18 E: 15 Sz:14 I: 17Ak:15 Asz:15 Ész:14

Belharc Mf, Úszás Mf, Kötélből sz.Mf, Vakharc Mf, Álca/álruha Mf, Nyom/elt, Mf, Ökölh. Mf,
Kínzás elv. Af, Kínzás Af, Hátbaszúrás Mf, Erdőjárás (Sivatag, Dzsungel) Af, Vadászat/hal. Af, 
Mászás: 47% Esés: 39% Ugrás: 60% Lopózás: 97% Rejtőzés:  97% Csapdakeresés: 17% 

Mp: 10 (Tolvajmágia, Rúna III. Évfolyam, 4.szám) 
Ismert trükkök: 
– Suhi, Villanás, Árnyék, Éji szemek, Varázsfürkész
Max. Pszi: 42   Akt.: 12
Stat Ame/Mme: 42/42 Din Ame/Mme: 15/15 term: 4/5 Össz: 61/62 (Membrán)
Ha rákérdeznek, pénzér vett elme védelmet Ibará-ban.
Jellem: Rend, Halál
Vallás: Galradzsa
Bátorság:  18    Műveltség: 14

Uesta íratai

Uesta feljegyzéseiből, naplójából a következők derülhetnek ki:

– van egy kezdetleges térképe a területről,( Térképészet Af, varázslat, vagy valaki a táborból, aki ért
hozzá (pl. egy másik elítélt)), ahol a főbb helyek vannak feltüntetve.
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- itt az idő furcsán működik, hála a temérdek tiszta cirkón-nak, amit a bányatelep
beindításakor találtak, amelyek körben a katlan talajában, falában található, szinte
korlátlan mennyiségben. (Ezért az erőforrásért Lar-Dor, vagy Doran, de akár
Toron,  Krán,  csengő  mithrillel  fizetne.  Ez  a  völgy  nagy  titka!  A legjobb
lelőhelyek jelölve vannak egy másik térképen!)

- kb. P.e. 17000 épült a kapu, akkor száműzték ide az akkor még primitív, véres, kegyetlen nomád
törzset,  akikből  lettek  aztán  a  Raqvaqok,  valószínűleg  a  völgy  mágikus  kisugárzásának
köszönhetően

– egy ismeretlen, békés, apró, gyermek méretű, de roppant intelligens őshonos faj, az "Omik" lakták
a katlant egykoron.

– az "Omik", vagy "régiek", ahogy az öreg tudós elnevezte őket, az idők során kihaltak, lehet a
térség kisugárzása miatt, de valószínűbb, hogy a nomádokkal vívott harcokban

– a régiek, legnagyobb romvárosa, ami a katlan túlsó oldalán van, életveszélyes, még senki nem tért
vissza onnan

– unokája szerint él az erdő mélyén egy szellem, a lány egyetlen itteni barátja, de ő badarságnak
véli

Ezeket a gyilkos még nem tudja,  hiszen megzavarták,  de a naplót,  térképeket majd meg akarja
magának szerezni a későbbiekben, hogy hazajuttassa gazdájának, az emírnek. A csapat eldöntheti
mit tesz az információval, a motivációk függvényében, de hazajutni csak együttes erővel képesek.
Hogy hová is, az csak rajtuk áll..................................................................................vége? Nem!

Ha nagyon nem akaródzik nekik bejárni a katlant, a tábort érő folyamatos támadások, és az evvel
járó, drasztikus telepes létszám csökkenés talán felrázzák őket.

Opciónális!!!: Az éjféli támadás utáni nap közepén kezdődik az esős évszak. Szakadó, meleg,
ragadós eső egész nap, kisebb szünetekkel, hetekig.

A hazaút

..Sajnos a  hazavezető kapu szerkezete nagyon régi és már instabil, és mivel erről senki nem
tud, evvel senki nem is számol. Aktiváláskor elporlad az aktívator, elkezd remegni az egész boltív,
és 3 kör múltán összeomlik, és a féregjárat végleg bezárul. 
A)  Aki nem lép be rajta, örökre a völgy vendége marad.
B)  Aki belép, egy rövid, de örök valóságnak tűnő ideig, egyedül találja magát lebegve, egy ezer
színben pompázó, örvénylő, kaotikus térben, ahol összemosódik a lent és fent, a jobbra és balra
fogalma...mivel  a   Fae'Gared keresi  a  többi  részét,  és  ha  utazhat  a  térben,  a  megmaradt
varázsképessége  segítségével  a  kapu  gyengeségéét  kihasználva  megzavarja  a  tér  szövetét,
testvérdarabjai felé halad!...

...és innen folytatjuk legközelebb?!!                                                                    VÉGE (most)
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Egyéb helyszínek

Erdei kuckó

Az "Erdő szellem". Neve: A'hh

Egy  kis,  rejtett  tisztáson  él,  egy  földalatti  odúban,  egy
vadcsapás mentén. Ha nincs a lány velük, vagy nem mesélt
nekik  a  helyről,  lehetetten  megtalálniuk  maguktól  (-4
Észlelés próba).

Gyermeki  méretű,  törékeny,  kékes-szürke  bőrű,
szőrtelen, nagy,  vörös  szemű,  barátságos  lény,  a  völgy
egyetlen  életben  lévő  őslakosa,  az  utolsó  "Omi",  még  a
kapu  előttről.  Fizikai  ereje  elenyésző,  de  szellemi  ereje
fantasztikus.  Bármilyen  nyelven  szólnak  hozzá,  mindet
megérti.  Ő  telepatikusan  beszél,  melyet  meleg,  kellemes
simogató érzet előz meg az elménkben. Félénk, barátságos
lény.

Ismeri a völgy és a kapu működését és történetét, ill.
a romok eredetét és annak őrzőjét. 

Asztrál-mentál imm. Méreg ellen: 4  Ép: 8 Fp: 45
Bátorság: 10 Műveltség: 22

Harcértékei  nincsenek.  Harcban  elmenekül,  de
végszükség  esetén  a  "Csapás"  papi  mágiához  hasonló
képességét  használja,  korlátlanul,  manapont  felhasználása
nélkül.

Ha a csapat bármilyen okból megölné, a rejtekhelyét átkutatva rábukkanhatnak a naplójára,
ami érthetetlen nyelven íródott, és amiből az általa ismert információk megtudhatok. Csak  Uesta
mágikus nagyítóján át lehet értelmezni a könyv lapjait, vagy mágiával.

A  tőle  megtudható  információk,  amiket  az  áldozat  elméjébe  átsugárzott,  múltbéli,  filmszerű
jelenetekben, képekben mond el: 

-Van egy ősi többfunkciós, speciális térkapu, a romváros közepén. A kapu aktiválható, de ehhez kell
egy kis aktívator,  amit évezredekkel ezelőtt  elloptak az akkor még nomádok, és ami jelenleg a
Raqvaqok sámánjának  nyakában van.  Ezt  adják  át  egymásnak  a  felavatáskor.  Egy apró,  sárga,
borostyán háromszög, fém láncon.

- Ezt kell  behelyezni a romváros közepén álló kőlapon lévő vésetbe,  és az aktívatort  érintve,  a
hazatérési pontot elménkbe idézve, a kapu megnyílik. Ha egyidejűleg többen is érintik, a legerősebb
elmekép  nyer.  (  Akaraterő  próba  párba,  elvétésig!)  Ez  lehet  bárhol,  nem kell  hozzá  térkapu  a
túloldalra. A létrejött kapu addig él, amíg az aktívator benne van.
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-  De jelenleg a  kőlapra egy vörös démon vigyáz,  ami kiirtotta  régebben az akkor még virágzó
várost. Egy balul elsült kísérlet során szabadult el.
Megállítani,  legyőzni  nem  tudták  az  ősök,  csak  örökre  bebörtönözni,  az  akkor  már  romváros
területére. A démonnal és a nomádokkal folytatott harcokban a népe kihalt az idők során,  csak ő
maradt egyedül.

-  Képes  elkészíteni  egy anyagot  (lekvár),  ami  a  fegyverekre
kenve segít a démoni őrző ellen. Sebzi és felezi SFÉ értékét a
lénynek, az evvel az anyaggal preparált, közönséges fegyverrel
bevitt  találat,  nem kell  mágikus  fegyvernek lenni.  Az anyag
legfontosabb összetevője, a ritka "Csíkos Torony Gomba", ami
a völgy déli féltekén lévő, kisszámú barlangokban él.

Bánya

Az első tábor alapja, az egy ősi rom a katlant ellepő sok közül, ahol sok évvel ezelőtt a bányászatot
megkezdték. Három korhadt, romos viskóból álló telep egy tárna bejárattal. Kísérteties hely, több
fehéren  világító  csontvázzal  az  elüszkösödött  romok  alatt.  Minden  éjszaka  három  ártalmatlan
szellem, pár itt meghalt telepes bányász, indul innen útnak a mélybe, egy tábortűz mellől. Minden
este ugyanakkor, ugyanonnan, ugyanoda. Indulás előtt gorviki nyelven tanakodnak kicsit, valami
értékes tárgyról fecsegnek, ami egyikük tarisznyáját nyomja, aztán felszedelőzködnek és elindulnak.
Ha valaki követi őket, akkor a bánya 8.-as számú termében csákányoznak kicsit, aztán egy szellem
omlás végez velük. 
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A bánya teljes területén teljes sötétség és fülledt, fojtogató meleg. Falai, a padló mind ember által
vésett,  mesterséges  eredetű,  döngölt  föld,  gyökerekkel,  nagyobb kövekkel  tarkítva.  A járatok fa
gerendákkal és deszkákkal megerősítettek és egységesen 3m szélesek és 2m magasak.

1. Az első terem (15m nagy), nem messze a bejárattól. Dögszag lengi be az ide vezető járatot, és
kisebb állatit csontokon tapos az ide tévedő. A bejárat elhagyása után a járat falán, mennyezetén,
Polipgyökerek telepesetek  meg.  Sikeres  Észlelés  (-3)  próbával  felfedezhető  a  gyökérhálózata,
különben meglepetésből támad az első 2 Játékosra aki a közelébe ér. 6 csáp van összesen, ami  12x
támad. Ké: 20 Té: 80/(meglepetés: 110) Vé: 80/130 Seb.: k6 Ép: 4/csáp. 6 db csáp van.

Túlütésnél  4sp/kör  vért  szív  még  a  sebzésen  túl  mert  az  áldozatra  tekeredik.  Csak  Sikeres
erőpróbával  lehet  szabadulni.  Addig  is  a  Harc  helyhez  kötve  szabály  él  támadónak-áldozatnak
egyaránt.
A terem ezt leszámítva teljesen üres. Innen nyílik a 2. terem és két további járat.

2. Ez a terem (10m) jelenleg egy hatalmas "Őrült Barna Medve" lakhelye, aki a sötét sarokból
hangos morgással rátámad (Roham) az ide elsőnek belépőre.
Ké: 25 Té: 80/100 Vé: 90/65 3x 2k6/2k6/k10  Ép: 45 Fp: 100 Méreg ell: 9 Amme/Mme: 0
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3. Egy nagy, erős, teljes járatott lezáró vasrács (150kg). (-4 Erő próbával felemelhető, mennyezetbe
visszatolható.)

4. Az egykori  érc  terem (8m).  Csak a  régen itt  felejtett,  kifejtett,  ember  magas  cirkón halmok
fénylenek itt.

5. 20m nagy, központi terem. Egy további járata van. Itt rozsdás talicska, csákány, tál és minden
egyéb, az évek alatt elrohadt, korhadt, porladt bányászati limlom, szekrények, stb. találhatók.
A lomok halmai között két, az északi járat beomlása előtt ide tévedő, és azóta itt csapdába eső ősi
"Pantal Massza" éldegél békésen. A csapat érkezéséig. Ekkor földöntúli visító, sikító hangon vetik
magukat a sötétből rájuk, a lomokból felragadott tárgyakkal hadonászva. 
2 db Ké: 20 Té: 80 Vé: 125 Tám/k: 6x  Seb: k6+1 Ép: 36 Fp: 60  Mme/Ame: 20 / 20 Méreg ell.: 12

6. A járat itt egy feneketlen szakadéknál ér véget. A túloldal ( 6 m) meredek, természetes sziklafal.
Lentről halk vízcsobogást hallani (föld alatti folyó, 30m mélyen). Sikeres Észlelés -2  próbánál egy
mászóvas és kötél rejtőzik egy szikla mögött a járat végén. Lefelé, 10m után vége a kötélnek. Még
10m  mélyen  található  egy  kis  párkány  ami  fentről  észrevehetetten.  Itt  található  egy  összetört
csontváz és egykori felszelésének maradványai. Egyetlen használható dolog akad itt, egy díszes,
fekete, üvöltő démon motívumos tőr.
("ÉletRabló": mágikus, 63Mp rúnatőr + túlütésnél plusz sebzés - k3 ÉP elszívás)  

7. Kis beugró a járatban. Egy pihenő kőpaddal a megfáradt bányászoknak. Egy kis mederben ivóvíz
is csörgedezik, egy repedésből a falon. A fülke falán körben, több tucat zöld, foszforeszkáló gomba
("Csíkos Torony Gomba") települt meg, a víz közelében. A medence alján, a víz alatt, egy viaszos
rongyba csomagolt,  mágikus irat  hever.  Anno egy bányász  találta  a  föld mélyén,  és  sietve  ide
rejtette, nem sokkal az omlás előtt.  Sikeres Észlelés próbával felfedezhető. A szövege ismeretlen
nyelven íródott. A „minden titkok tudójával” olvasható, pl. Ebből egy erős, álltalános démonűző
rituálé ismerhető meg, amely kivétel nélkül minden démonra hatással lehet.

Rituálé: egy méteres pentagrammát kell felrajzolni krétával vagy szénnel, és ebben kell az íratott el
égetni, a szövegét hangosan kántálva. Ez 3 körös cselekedet.

8. Kis terem a folyós végén, melyet nagy mennyiségű kő omlás zár el. A kőomlás mögül, hörgő,
őrjöngő aszott  zombikarok nyúlkálnak a  csapat  felé,  tömegestül.  (Hangulati  elem,  nem tudnak
átjutni!) A törmelék alatt rongyos csontvázak darabjai lógnak ki. (Ha valaki kiássa és átvizsgálja
őket, egy tarisznya alján egy ékes, ősi amulettet találhat.  (Hangvédő amulett:  viselője immunissá
válik bármi nemű hangmágia hatására!!!)
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Raqvaq falu

Raqvaqok (k100+100)

Az  átküldött  nomádok,  akik  démonokkal  paktáltak  le  anno,  az  évezredek  alatt  teljesen
elkorcsosultak, elfajzottak és egy teljesen új, yneven ismeretlen fajjá váltak. Kinézetük leginkább
talán  a  patkánybáróra  hasonlít,  de  gyorsabbak,  ügyesebbek,  nagyobbak,  vadabbak  is  egyben.
Vastag, szürke bundás, húsevő, 1,9m magas, büdös lények. Kiválóan másznak, nesztelenek, a fákon
közlekednek. Jó a szaglásuk és a hallásuk, a látásuk viszont gyenge. 
A  fák  lombjai  közt  élnek,  20-30m
magasan,  gallyakból  épített,  kezdetleges
viskókban  (kb.  15-20db).  Minden
családnak  saját  viskója van,  egymástól
15-20m távolságra,  amik körbe veszik a
középen  álló  sámánét.  A fákat  behálózó
indákon  és  a  házakat  összekötő  ócska,
kezdetleges  függőhidakon  közlekednek.
Pár  helyen  a  talajszint  is  elérhető
kötélhágcsókon,  és  van  néhány  deszka
csigalépcső is.

(Jk-k Mászás mód. a térségben: fára= +30%, kötélre= +40%, indákon kötéltánc= +20%, 5m/kör
sebesség)
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Törzsközösségüket máig megtartották. A törzset a sámán vezeti, a  legerősebb hím a jobbkeze, ő a
hadúr. Folyton a térségben portyáznak éjjel - nappal. A nomád nyelv teljesen eltorzult változatát
beszélik,  de  ez  mára  inkább  csak  állati  morgást,  vonyítást  jelent.  Az  elhurcoltakat  feláldozzák
démonaiknak éjközépkor, kegyetlen, véres szertartásokon, aztán megeszik őket.

Nappal  ritkább  (2-3  óránként),  kis  létszámú  csapatban  (4),  éjszaka  gyakoribb  (akár  óránként),
nagyobb létszámban (8) mozgolódnak, jellemzően jobban szeretik az éjszakát.
Meglepetésből, hátulról, felülről, sarokból, ágakról, tetőről, stb. szeretnek támadni, nem kenyerük a
szemtől szembeni harc.
Az évezredek során kialakult bennük egy erősebb, természetes mágia ellenállás, a torzulások alatt.

Raqvaq harcos:

Ké: 25 Té: 75 Vé: 120  
Tám/kör: 3
Seb: k3+1/k6+1/k6+1 (harap + 2 karom)
A fekete, vastag bundája 1 SFÉ biztosít neki.

Mme/Ame: 22/28ÉP: 14  Fp: 65
Méreg ellenállás: 7

Alfa hím:

Ké: 30 Té: 90 Vé: 135  
Tám/kör: 3 
Seb: k3+2/k6+2/k6+2 (harap + 2 karom)
A vastag kék bundája 2 SFÉ biztosít neki.
Mme/Ame: 30/33
ÉP: 16  Fp: 85
Méreg ellenállás: 8

Sámán:

Ké: 20 Té: 60 Vé: 110  Tám/kör: 3 Seb: k6+1/k6/k6 (harap + 2 karom)
A vastag vörös bundája 2 SFÉ bíztosít neki.
ÉP: 12  Fp: 60
Mme/Ame: 45/45
Méreg ellenállás: 6
Mana: 70 /12 óránként tudja elvarázsolni a papi, halál, természet szféra varázslatokból/
Van  egy  fényes  Hatalom  amulett  a  nyakában  és  egy  furcsa  zöld,  göcsörtös  bot  a  karmában,
(Sárkánybot (15E)) ami apáról fiúra száll. Jelenleg még 2x lehet használni, aztán elporlad!!!
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Romváros

Egy több ezer éves, egykor fényes, mára letűnt, ősi civilizáció maradványa, melyet idővel visszavett
a természet. Körülbelül 500 m átmérőjű terület,  több helyen még több méretes, álló kőfalakkal,
közepén egy nagyobb nyitott térrel (25m), ahol a kapu (az érkezésivel megegyező) is áll,  amit a
démon éjjel-nappal őriz, mert a kapu szivárgó manájával táplálkozik. A démont leszámítva csak
kisebb testű állatok lakják a területet.

Vörös démon. "Hes'morra" az őrző.

3m magas vörös, pikkelyes izomkolosszus, a romok őrzője. Eredete homályba vész. A romokat nem
tudja elhagyni, a kaputéren strázsál, csont halmán.
Puszta kézzel támad a négy karjával (2 nagyobb, 2 kisebb) és pofájával harap is.
Képes  2  körönként  ordítással  is  támadni,  ami  olyan  mint  a  bárd  Hangorkán  varázslat.  Itt  is
Akaraterő próba függvénye a sebzés. Viszont Sikernél -2k6 Sp, sikertelenségnél -3k6 Sp  a sebzés
20m sugarú körben.
 (-10fp= + (-1ép)!!!) 
Ké: 35
Té: 125
Vé: 190
Tám/kör: 2+2+1
Seb: 3k6+4/3k6/2k6
Ép: 60 Fp: 120
Sfé: 6 (Vastag, pikkelyes bőr)
Méreg,  asztál-mentál,  elemi  mágia  (kivéve  elemi  erő)  és
természetes anyag mágia imm.
20m ultralátása van.

Csak mágikus fegyver sebzi!

Különleges  képessége,  hogy látja  a  manát  a  lényekben,  tárgyakban.  Az  aktív  varázstárgyak  és
varázsoló mágiahasználók fényesen világítanak (de el nem vakítják), a manától függő erősségben, a
szürke  látómezején.  Ez  a  takart  tárgyakra  is  vonatkozik,  az  erősség  függvényében  átszűrődve.
Leplezett mágiát nem lát.
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Érdekessége még, hogy a jobb vállában található egy törött kardpenge. Körülbelül 20cm hosszú, de
alig látszik ki a betokosodott  sebből.  Egy, a kék árnyalataiban szivárványszerűen tündöklő,  kék
lunír  rövid  kard  darabja.  (A  Fae'Gared  varázskard/ereklye  egy  darabja!  Az ereklye  darabokban
zavart,  gyenge,  nem rendelkezik  saját  tudattal,  egyetlen  ösztönös  vágy hajtja,  hogy  egyesüljön
testvéreivel. Mágiát sugároz, és minden nemű mágiára immunis. Aki birtokolja, (A démon nem!)
egy egyedi képességgel rendelkezik (tudtán kívül),  amíg a pengedarab nála van. Ha újra hozzá
kerül, az elsőre kidobott képességet adja!

Lehetséges képességek:(d6)
1: Méregellenállás: + 3.
2:Védelem a tűztől: +3E tűzimmunitás (elemi+természetes).
3: Fizikai védelem: +2 Sfé.
4: Erő +2.
5: Regenerálás: +1ép /+5 fp /óra.
6: Dobd újra.

A) A démon halála után szabadon eltávolítható a testből. Ha
nem veszik magukhoz, kilebeg a sebből, véletlenszerűen kiválaszt valakit magának és oda levitálja
magát  az  orra  elé.  Ha  kell,  lebegve  követi  új  "gazdáját".  De  ekkor  már  bárki  elrakhatja,  nem
ellenkezik.

B) Ha a csapat sikeres üzési rituálét végez ellene, a démon lassan áttetszővé válik, testének apró
darabjai, mint zöld füst, a papíros hamvaiba szállnak. A démon 3 kör alatt elenyészik. Ereje is ilyen
mértékben csökken. Nagyságrendileg harmadalódik harcértéke értéke, körönként. Halála után, teste
helyén csak a kék pengedarab hullik alá, hangosan pengve. 
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Véletlen szerű találkozások a térségben:

A vadonban kint tartózkodva, találkozhatunk mindenféle lényekkel, ha szerinted igényli a csapat, és
ha nem csak Raqvaq támadást akarunk bemesélni nekik, amire 2 óránként (kb. 10km-t)  kell/lehet
dobni az alábbi listáról:

Nappal Éjszaka
01-30 Semmi Semmi
31-40 Tigris  Jaguár 
41-50 Erdőpillék k6 Óriás Pók 2 
51-60 Nganga k6 Rothrix 2k6
61-70 Óriáslégy k6 Raqvaq k6
71-80 Emberfogó k6+1 Halálvarjak k10
81-90 Erdei Ócsány k3 Lángfutó 
91-95 Pteropta 2 Gahul k6 
96-98 Unikornis k3 Árny
99-00 Nardael Ragályhalál

Valheru 2019
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Nappal

Lény neve Száma Tám.sz. Ké Té Vé Seb. Sfé Fp Ép Mp Egyéb A/Mme

Tigris k2 3 30 45 70 k5/k5/k6+1 0 44 28 0 0 0
Erdőpillék K6+1 1 40 15 120 méreg 0 3 1 0 0 20/20
Ngangák k2 3 15 95 120 k10+4/k10+4/k6 0 70 35 0 0 0

Óriáslegyek K3+1 ½ 38 40 100 2k6 0 46 16 0 sav 0
Emberfogók K6+1 0 0 0 0 K6+2 0 0 25 0 sav imm.

Erdei Ócsányok k3 1 25 60 90 2k6+6 1 55 25 0 0 imm.
Pteropa 2 1(2) 10 80 90 k10/2k10/3k6 2 88 60 0 0 0

Unikornis k3 4 30 80 110 k3/k3/k6 0 60 30 0 15/18
Nardel 1 2 35 80 140 fegyver 0 100 25 60 spec imm.

Éjszaka

Jaguár k2 3 30 45 70 k5/k5/k6+1 0 44 28 0 0 0
Óriás Pókok 2 1 25 30 60 k3+méreg 0 13 6 0 méreg 0

Rothrix 2k6+4 1(2) 15 45 95 K6+1 0 25 5 0 0 8/6
Raqvaq K6+1 3 25 90 130 k6+2/k6+2/k6+1 2 50 12 0 0 22/28

Halálvarjak k10 1 28 60 98 k3+ méreg 0 16 4 0 0 8/8
Lángfutók k3 0 0 0 0 spec 3 1 0 0 imm.
Gahulok k6 1 15 40 80 K6+2 0 0 25 0 0 imm.

Árny 1 1 20 50 90 k10 0 0 30 0 0 imm.
Ragályhalál 1 1 15 50 70 K6 fp+betegség 0 0 18 0 0 imm.


