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Előszó 

Kedves KalandMester! Ezen modul P.sz. 3705 Adron kvartja – A tűz és a fény hónapjai 

Lángok havában játszódik, nem sokkal a manifesztációs háború befejezte után. A modul 

tartalmaz egy fő szálat, de ezen kívül számtalan lehetőség van még, hogy a kalandozók 

kijátszhassák karaktereiket és jól érezzék magukat. Jó lenne, ha a játékosok követnék a fő 

szálat és késztetést éreznének a helyzet megoldására, de erőszakkal nem kell senkit se 

belekényszeríteni. Az sem lenne meglepő, ha a játékosok menet közben oldalt váltanának és 

mint nevető harmadik fejeznék be a napot. Erion az a város, ahol minden sarkon egy jó kis 

kaland várja az embert. A modul végén felsorolok néhány lehetőséget, de akár 

improvizálhattok is, ha kell. Remélem a játékosok és Ti is élvezni fogjátok a modult. Jó 

mesélést mindenkinek. 

 

A manifesztációs háború vázlatosan          Forrás: Kalandozók.hu 

P. sz. 3690 - Létrejön az asztrológusok és jósok által Sötét Együttállásnak nevezett égi 

konstelláció; Amhe Ramun újbóli testet öltése; papjainak szent szimbólumán az isteni szemek 

kékezüst színben ragyognak ez évtől. 

P. sz. 3692 vége - Év végére az egyesített amund seregek beveszik Al Abadanát. Az 

amundoké az egész Taba el-Ibara; Amhe-Ramun hívei, ügynökei és csapatai feltűnnek a 

Városállamok és a Kereskedőhercegségek területén, valamint a gorviki határvidéken. Pyarron 

és egyes kráni birodalmi hatalmak kényszerű szövetséget kötnek a sivatagi Manifesztáció 

ellenében. 

P. sz. 3700 - Krán kivonja egységeit a Manifesztációs Háborúból, és magukra hagyja 

gorviki hitsorosait; az általános zűrzavarban trónkövetelő bukkan fel, aki Nagy Radovik 

sarjának mondja magát, és akit az öt tartomány II. Terda néven királlyá választ. A magukra 

hagyott pyarroni seregek visszafoglalják egész El Sobirát, míg északon az Ordaniak egyik 

hadteste elkezdi ostromolni El Qusarmát, amíg a másik sereg felszabadítja Haszra seregeit. 

P. sz. 3701 – Erion, Ordan invitálására, szintén beszáll a háborúba. Igaz nem haderejével, 

hanem a megtámadott, elfoglalt városok lakosságának kimenekítésével és ideiglenes 

elszállásolásával. Erion védett falain belül a népesség a menekültekkel együtt, eléri a közel 

18millió főt.  

P. sz. 3702 - Nyugaton az ordaniak egészen a Shibaráig előrenyomulnak, a pyarroniták 

pedig visszafoglalják Al Madobát, és délről készülnek átkelni a folyón Al Abadana 



felszabadítására. Délen a Kereskedőhercegségek és a hergoli csapatok is ellentámadásba 

kezdenek, folyamatosan szorítják vissza az amundokat a Shibaráig. A nyugati fronton a 

shadoniak is sikerrel járnak, Thule felé veszik az irányt. 

P. sz. 3703 - Északon az ordaniak El Qusarma ostroma után a hegyek lábainak mentén 

továbbhaladnak Al Hidema felé, hogy eljátszhassák az üllő szerepét. Rahim el-Hasszra 

elfoglalja Abu Baldeket, és seregével készül átkelni a folyón, hogy északról támadhassák Al 

Abadanát. A pyar csapatok visszafoglalják Al Madoba teljes területét, és felkészülnek a 

Shibarán való átkelésre és Al Abadana ostromára. A Kereskedőhercegségek és Hergol seregei 

felzárkóznak a pyar csapatokhoz, így a Shibarától délre felszámolnak minden amund 

ellenállást. Nyugaton a shadoni és gorviki egyesített csapatok Thule falai alatt döntő vereséget 

mérnek az amundokra, szinte teljesen megtörve ezzel az ellenállásukat. 

P. sz. 3704 - A Kék Hold hatalmának elmúltával a korábban rabszolgákként tartott sivatagi 

törzsek felszabadulnak az amundok asztrális béklyói alól. A korábban Al Abadana területén 

élő gházi törzsek és a háború közepén felszabadult és fellázadt fayuma törzs beáll Rahim el-

Haszra zászlaja alá, és a még mindig amund megszállás alatt lévő főváros felé indulnak. A 

pyar seregek közben megpróbálnak átkelni a Shibarán, hogy megelőzzék Haszra hadait, de az 

amundok kétségbeesett ellenállása megakadályozza a tervüket, így az év végére a dzsad hadúr 

seregei veszik ostromgyűrűbe és veszik be a várost. Mire a pyar sereg pár napi járófölddel 

keletebbre átkel a Sibarán, és megérkezik Al Abadana falai alá, addigra Haszra néhány 

hergoli magiszter segítségével földrengésekkel és homokviharokkal elpusztította a város 

romjait, hogy senki se lehessen tanúja annak a szörnyűségnek, amit az amundok a Taba el 

Ibara szívével műveltek. 

 

Hangulatkeltő 

- Uram… Uram, üzenete érkezett – nyitott be a dolgozó szoba ajtaján egy inas.  

- Ezerszer mondtam, hogy ne zavarjanak feleslegesen. – Csattant ki a férfi a dolgozóasztal 

fölé görnyedve, de a munkáját egy pillanatra sem hagyta abba. 

- De nagyuram, Agust üzent Önnek… – a férfi hírtelen abba hagyta, amit csinált és felemelte 

fejét.  

- Hozza már ide jóember, mire vár! – Kiáltott az inasra, belefojtva a szót.  

A fiatal szolga odasietett az asztalhoz és az úr kezébe adta a tekercset. A férfi kitekerte a 

papírost és olvasni kezdte. Ahogy haladt az üzenettel, egyre lelkesebben és már-már szinte 

mosollyal az arcán ért a levél végére. 



- Agust megtalálta a katakomba bejáratát, már csak emberekre van szüksége a feltáráshoz, ez 

remek hír. – Suttogta, majd felállt az asztaltól és kisietett a szobából, a szolgálót is majd 

fellökte. Végig sietett a hosszú folyosón, végig a képekkel díszített falak között, mely 

felmenőit és hőstetteiket ábrázolták. Lesietett a gyönyörűen megmunkált tölgyfa csigalépcsőn, 

amit különböző korok motívumai tarkítottak, mely bizonyára egy mester keze munkája. Majd 

a várótermen az antik bútorok és a falak tövében felállított páncélok között, melyeken jól 

látszott, hogy nem csak dekorációnak készültek, mind megjárt már jó pár csatát. Míg végül 

elért apja dolgozószobájáig és lelkesedése ez idő alatt, egy csöppet sem lankadt. Arcán széles 

mosollyal nyitott be az ajtón. 

- Apám, apám, Agust meg…ta… - Kiáltotta lelkese, ahogy belépett az ajtón a tekercset 

lengetve maga előtt, de hírtelen bele fagyott a szó. Apja ült az íróasztalnál, feje előre hajtva, 

orrából csordogáló vére, ősz szakállán, patakokban folyik, és mint igazi patak, hálózza be 

szépen elrendezett papírjait az asztalon. Két oldalán Ramanos két megtermett embere fogja 

kezeit, mögötte pedig egy sötét alak, kit még sohasem látott, de szemei, mint két kút, egyenest 

a gonoszság tárnáiba vezetnek. Mikor tekintetük egymásra talál, a fiú szinte beleborzong. 

Apja rá emeli pillantását és csak annyit mond. 

- Fuss! – Majd kirántja egyik kezét fogva tartójáéból és ökölbe szorítva a másik arcába vágja. 

Orr reccsen, vér csurran. Ezután hátraszökken, hogy a mögötte álló férfit is odébb lökje, de 

az, mint masszív fal, mozdulatlanul állja a támadást. Majd bal kezével megragadja az öreget 

és a szoba túl végébe hajítja, mintha csak egy zsák szalmát dobott volna félre.  

- Elfogni! Kiáltja társainak nyugodt, de erőteljes hangon. 

Ez volt az a pillanat, amikor a fiú is felébredt döbbenetéből és kiszökkenve a folyosóra, 

rohanni kezdett. Rohant végig a folyosón, végig a várón, majd ki az ajtón az udvarra. Néha, 

néha hátrapillantott, hogy lássa, mindhárman követik, majd a kapun kiszaladva az utcára, a 

házak, sikátorok között, lerázta követőit. 

- Keresd meg Agustot! – Szólalt meg egy hang a fejében. – A fal titka mindennél fontosabb. 

Ne legyen hiábavaló Őseink munkája… ez az örökséged fiam és ne engedd, hogy bárki… - 

Ekkor váratlanul megszakadt a kapcsolat. A fiú tudta, hogy ez csak egy dolgot jelenthet, de 

nem tehet már semmit. Agust most az Ő dolga és a fal titka. 

 

 

 

 



Bevezető 

P.sz. 3705 Adron kvartja – A tűz és a fény hónapjai Lángok hava 5. nap 

A lemenő nap bíborvörösre festi az eget Erion város felett. A látvány egyben csodaszép és 

vérfagyasztó is. A manifesztációs háború ugyan véget ért, de erősen rányomta bélyegét a 

mindennapokra. P. sz. 3701-ben Erion beszállt a háborúba és a menekültek elszállásolásával 

vette ki a részét. Az elmúlt 4 évben közel 6 millió menekültet fogadott be és biztosított 

szállást és élelmet a számukra. Ennek természetesen a hátrányai is kimutatkoztak. Az utcákon 

hemzsegnek a menekültek, javában nők, idősek és gyerekek. A már egyébként is zsúfolt 

város, ennyi éhes szájat, nehezen tud elszállásolni, hát még etetni, amin a hónapok óta tartó 

aszály sem segít. A bevándorló tömeg nagy százaléka a szegénynegyedben és az utazón 

egyedben kapott helyet, de kerültek a többi negyedekbe is, kivéve persze a palota negyedet.  

Nagy problémát jelent az élelem hiánya, nem is beszélve a menekültekkel együtt beszivárgó 

bűnözőkről. A közbiztonság, nap mint nap egyre rosszabb, míg a tolvajcéhek, fénykorukat 

élik. 

Erion vezetése ezen gondokat, így hírtelenjében, nem tudja megoldani, de igyekszik elterelni 

az emberek figyelmét. Ezért meghirdette az arénajátékokat, ami a nyár végéig tart. Ezeken a 

játékokon bárki részt vehet, nemtől, fajtól független. Ezen eseményre a szórakozó negyed 

összes arénája rendelkezésre áll. 

 

Bemesélés 

A csapat egy megbízást teljesített egy erioni polgárnak, lehet az akár egy csomag 

elszállítása, egyik pontból a másikba, vagy egy vetélytárs likvidálása. A megbeszéltek szerint, 

miután teljesítették a megbízást, Ank’ Moor Tavernájában kell találkozniuk az emeleten, 

napnyugta után, hogy megkapják fizetségük második felét. A férfit könnyen megismerik, hisz 

már korábban is látták. (átlagos magas, átlagos testalkat, vörös fejkendő, borostás arc) Ez 

idáig a csapat egy másik fogadóban szállt meg pár utcányira, ami a délután folyamán egy 

baleset következménye képen, leégett. Felszereléseiket időben kimentették, semmijük nem 

veszett oda, de így is úgy is új szállásra van szükségük.  

 

 

 



Ank’ Moor Tavernája (2) 

Ank’ Moor Tavernája az 

évek alatt sokat változott 

külsőleg és belsőleg is, de 

szerepe és vendégköre 

egy cseppet sem. A 

kétszintes kőépület, egyre 

jobban tükrözi a Törp 

építészet szépségeit. A magas, majd embernyi tömbökből álló szürke gránitfal, törp háborús 

motívumokkal van díszítve, ami már messziről vonzzák a tekintetet. Bejárata a Felejtés teréről 

nyílik, mely elég találó név, hisz a vendégek java, ritkán hagyja el a helyet ép emlékekkel, 

akár a túlzott ivás, akár egy fejre mért ütés következtében.  

Az ajtón belépve a földszinti ivóba érkeznek a vendégek, az úgynevezett küzdőtérre. Itt egy 

bárpult látható és 10-12 asztal a hozzájuk tartozó 4-6 székkel. Ezen berendezések kicsit sem 

látszanak drága bútoroknak, inkább könnyen és olcsón pótolható eszközöknek. A terem 

végében egy nagy kétszárnyú ajtó látszik, ami egy raktár, tele székekkel és asztalokkal. A pult 

mögötti ajtó egy kis lépcsőházba nyílik, mely összeköti a két emeletet és a pincét. Ez rejtve 

van a nyilvános tekintetek elől.  Délután még sok szabad hely van, de ahogy a nap nyugszik 

alá, a szabad asztalok is fogynak. A vendégkör igencsak változatos. Van itt embertől kezdve 

félelf, törpe és még udvari ork is. A földszint mindig tele van azon vendégekkel, akik csak 

inni járnak ide és egy jó kis 

kocsmai verekedés öröméért. Ez 

az egyetlen hely a városban ahol 

a tulaj, örül egy jó kis 

randalírozásnak, ezért szinte 

mindig teltházas. Ezen 

tevékenység viszont csakis 

éjszaka folytatható és kizárólag 

fegyver nélkül. Íratlan szabály, 

hogy életet elvenni tilos. 

A bárpult oldalában egy széles lépcső vezet a galériás első emeletre. Az emelet már a 

puccosabb vendégek ízlésének való. A falakon képek, a sarkokban szobrok, természetesen 

mind törp alkotás, törp ábrázolása. A galérián további 10 asztalnak van hely, ahol a vendégek 



ehetnek, ihatnak, és ha kedvük támad, nézhetnek egy jó kis verekedés a földszinten, amire 

még fogadhatnak is. Ezen a szinten is van egy bárpult és a konyha is itt kapott helyet, továbbá 

a megszállni kívánó vendégek részére a folyosókon szobák is kiadók. 

A bárpult mellet egy széles lépcső vezet a második emeletre, ahol a drága szobák vannak az 

elit vendégeknek. Ezek szinte mindig foglaltak. Az egyik szobában van egy titkos ajtó, ami a 

rejtett lépcsőházba nyílik. Ez sosem kiadó! 

Ha a csapat alaposan körülnéz, észreveszik a megbízójukat az egyik asztalnál egy másik 

férfival beszélgetni. A férfiről már messziről is jól látszik, hogy ideges és kétségbeesett. 

Folyamatosan forgatja a fejét, gyakran nézi a lépcsőt és mindig megijed, amikor valaki 

elhalad mellette. Ha a megbízójuk észreveszi Őket, int, hogy menjenek oda és hellyel kínálja 

a csapatot. Egyesével kezet ráz mindenkinek, örömét fejezi ki, hogy elvégezték a feladatot és 

természetesen kifizeti Őket. (fejenként 2 arany)  

- Uraim, nagy szerencsém volt, hogy találkoztunk és kisegítettek szolgálatukkal. Szeretném 

Önöknek bemutatni kedves ismerősöm, Fermeus Monorat a Monora ház utolsó sarját. Arra 

kérném Önöket, hogy hallgassák végig és segítsék az 

Önöktől elvárható legjobb módon. Egy Monora, 

mindig bőkezű megbízó. – ezzel a mondattal fejezi be 

mondandóját, majd udvariasan elköszön és távozik.  

 Ha a csapat ott marad és végighallgatja, elmondja 

nekik, hogy egy férfival lett volna itt találkozója, 

még tegnap este, akit egy kutatással bízott meg.  

 A férfi neve Agust Samano. Agust üzent neki, 

hogy megtalálta amit keresett, és hogy itt 

találkozzanak, de nem jött el és semmit sem tud 

róla.  

 Arról is beszél, hogy Ő maga sincs biztonságban, mert tegnap a házában támadtak rájuk és 

feltehetően apjával is végeztek.  

A védelemért és hogy segítsenek megtalálni Agustot, fizet fejenként 5 aranyat. Ha 

kérdezgetik, hogy mi után kutatott, csak annyit mond, hogy az Ősei után. 

Fermeus csak annyit tud Agustról, hogy ez a taverna a törzshelye és, hogy mindenki Őt 

ajánlotta a feladatra. Rámutat a sarokban egy ki asztalra, hogy mindig ott szokott ülni és 

fogadni a megbízásokat. Most épp egy fiatal lány ül az asztalnál és amikor Fermeus oda 

mutat, a lány pillanatra megszeppen, majd futásnak ered. Ha elállják az útját, átugrik a 



korláton és futás közben pár korsót tulaja kezéből és ennél nem 

is kell több, hogy pillanatok alatt kitörjön egy jó kis verekedés.  

Ha utána erednek, a taverna melletti sikátorban utolérheti. Fáj a 

lába, feltehetően megsérült a landoláskor. Ha kérdőre vonják, 

eleinte makacskodik, de hamar feladja és beszél. 

 Elmondja, hogy Ő Agust kishúga Lyw Samano és azért 

ült ott, mert ha holnap délben Agustot kivégzik, Ő fogja átvenni 

a helyét.  

 Azért szaladt el, mert azt hitte, hogy Őt is be akarják 

börtönözni. 

 Kérdezgetésre elmondja, hogy szerinte valaki beköpte, hisz a testvére mindig nagyon 

óvatos volt.  

 Tudomása van róla, hogy az Árnyjárók Klánja szemet vetett testvérére és már többször is 

próbálták rávenni a csatlakozásra.  

 Meg tudja mondani, hogy melyik fogdában őrzik, míg el nem viszik a kivégzés 

helyszínére. (Szórakozó negyed 13as fogda. Az öklözők útján viszik végig az elmúlás 

teréig. Ott lesz a kivégzés.) 

 

Monora Villa (1, 2, 3) 

Ha elmennek Fermeus otthonába, ami a kereskedőnegyed északi részén található, az egész 

ház fel van forgatva. Látszik, hogy valakik nagyon kerestek valamit. Egy inas van a házban és 

próbál rendet rakni. Ha kérdezgetik, igyekszik mindenre válaszolni, főként ha Fermeus is 

velük van. 

 Elmondja, hogy három ember volt itt eleinte és az Úrfi távozása után a nagydarab utána 

eredt és nem is tért utána vissza. 

 Nem sokkal később még vagy öten érkeztek és felforgatták az egész házat. Elég idegesek 

voltak, ezért úgy gondolja, nem találták meg, amit kerestek. 

 Fermeus apja sajnos nem élte túl a támadást és a testet is magukkal vitték. 

 Nem látta, hogy megölik, csak azt, hogy viszik a véres testet. 

 A szomszédok közül természetesen nem látott és nem hallott senki semmit (Ha mégis 

kifaggatnak valakit, csak annyit tud, mint az inas.) 

Ha Fermeust kérdezgetik tovább, egy ideig habozik, majd mesélni kezd. 



 Elmondja, hogy Ő Alesi Niem Monora leszármazottja, azé az emberé, aki részt vett Eriont 

körülvevő fal megtervezésében. 

 Sokat olvasgatott a könyvtárban az Őseiről és akkor talált rá egy bejegyzésre Alesi rejtett 

szobájáról. Több könyvben is megemlítik, meg egy titkos bejáratot. aminek a helye 

rejtjelezve van.  

 Agustot bérelte fel a titkos bejárat felkutatására. Már vagy három hónapja pénzeli Agustot 

és tegnap végre üzent, hogy megtalálta. A többit pedig már nagyjából tudják. 

 Annyit tud, hogy Ramanos az Árnyjárók Klánjának egyik embere, aki beépült az erioni 

inkvizítorok közé. Nincs semmi bizonyítéka rá és ez túl komoly vád ahhoz, hogy egy 

ilyennel előálljon, pláne bizonyítékok nélkül. 

 Fogalma sincs, hogy hol lehetne Ramanost megtalálni. 

Nagyon szeretne segíteni, de fél, hogy vele is végeznek, mint az apjával. Nem szívesen 

maradna egyedül, szeretne a csapattal tartani. Ha megígérik, hogy vigyáznak rá, akár további 

aranyakat is felajánl. (további 15 arany fejenként) 

 

Fogda (1, 3) 

Egy, egyszintes kőépület nyeregtetővel. Egy bejárata van és körbe több rácsozott ablak. Egy 

őrtorony van a bejárat mögötti oldalon. 

Ha éjszaka mennek be, kevés őr van az 

épületben. A bejáratnál ül egy őr az ajtóval 

szemben, aki rögtön megállítja a csapatot. Nem 

túl segítőkész és nem is megvesztegethető. Az 

kiszedhető belőle, hogy itt van Agust, ha pontos 

leírást adnak róla, de nem enged be senkit. 

Annyit még kiszedhetnek belőle, hogy másnap 

11kor szállítják a kivégzésére. A csapat itt 

eldöntheti, hogy mihez kezd, megpróbálják 

harccal vagy praktikákkal kiszabadítani, vagy 

megvárják a szállítást. 

 

 



Ha nappal mennek a fogdába, ugyan ez a 

szituáció, csak jóval több őr van az épületben. 

Ha éjszaka, ha nappal kísérlik meg a szabadítást 

és sikerrel is járnak, Agust nagyon hálás a 

megmentéséért és engedelmeskedik a csapatnak. 

Kifele menet veszik csak észre, hogy Fermeus 

nincs sehol, nyom nélkül eltűnt. A bejáratnál egy 

őr fekszik az asztalon, hátán egy papíros, amit 

egy tőrrel szúrtak oda. (Este 10 a tavernában, 

csak az egyikőtök legyen ott, bólints, ha 

megértetted) felirattal. 

 

Ha megmentették Agustot és kérdezgetik, az alábbi infókat tudja elmondani: 

 Fermeus bérelte fel még hónapokkal ezelőtt Alesi Niem Monora titkos kamrájának 

megtalálására. 

 Több hónap kutatómunka után rátalált egy katakomba bejáratára, ami a kamrához vezethet. 

 Nem tudott bemenni, mert egy amulett a kulcs, ami a bejáratot nyitja. 

 Az amulett Alesi Niem Monora tulajdona volt, ami több képen is látott a nyakában lógni. 

 Az amulett feltehetően az Alapítók Múzeumában lehet. 

 

Fogolyszállítás (1, 3) 

Ha a szállításnál terveznek valamit és ennek 

alaposan utána is járnak, rájönnek, hogy 

akkor van a legjobb esélyük, ha az öklözők 

útján a vásárcsarnok előtt cselekszenek. 

Agustot mindössze 8 őr kíséri. Az út szélén 

bámészkodók állnak és figyelnek, mögöttük 

sok kis szűk utca. Ha dobnak sikeres 

észleléspróbát észrevehetik, hogy Őket is 

figyelik az egyik tetőről, de mire szolnak 

társaiknak, vagy jobban megfigyelnék, az 

alak eltűnik. Agust fején csukja van és kezei a 



háta mögött összekötve. Ha nem cselekszenek, a kíséret tovább halad. 

Ha sikeresen kiszabadították, Agust nagyon hálás a megmentéséért és engedelmeskedik a 

csapatnak. A harc alatt a tömeg már szétszóródott és csak most veszik észre, hogy Fermeus 

nincs sehol, nyom nélkül eltűnt. Miközben menekülnek a sikátorba az utolsó játékos elé egy 

kisfiú lép és egy papírost nyújt felé. (Este 10 a tavernában, egyedül legyél, bólints, ha 

megértetted) felirattal. A fiú nem tudja ki adta neki a papírt, nem látta az arcát. 

Ha megmentették Agustot és kérdezgetik, az alábbi infókat tudja elmondani: 

 Fermeus bérelte fel még hónapokkal ezelőtt Alesi Niem Monora titkos kamrájának 

megtalálására. 

 Több hónap kutatómunka után rátalált egy katakomba bejáratára, ami a kamrához vezethet. 

 Nem tudott bemenni, mert egy amulett a kulcs, ami a bejáratot nyitja. 

 Az amulett Alesi Niem Monora tulajdona volt, ami több képen is látott a nyakában lógni. 

 Az amulett feltehetően az Alapítók Múzeumában lehet. 

 

Kivégzés (1, 3) 

Ha a csapat eddig nem cselekedett, Agust és 

kísérete elér az Elmúlás terére. A tér nem túl 

nagy, min egy 30x30m egy szökőkúttal a 

közepén. Egy jelenleg nem üzemelő 

kaszárnya kapuja előtt felállított emelvény 

látszik, inkább akasztásra berendezve, de 

most még is lefejezés várható. Egy tönk van 

elhelyezve a csapóajtón, ahova Agustot 

vezetik. A 8 őr van itt is jelen és egyikük lesz 

a hóhér, aki már a bárdot élezi. A 

nézőközönség, már itt is szép számban 

összegyűlt.  Sikeres észleléspróbával az egyik tetőn itt is észrevehető egy alak, aki a kivégzést 

figyeli, de mire odaérnének, eltűnik. Viszont egy papíros van egy tőrrel a palához tűzve, (Este 

10 a tavernában, egyedül legyél, bólints, ha megértetted) felirattal. 

Eközben ha a többiek nem cselekszenek, a kivégzés folytatódik. Agust feje a tönkön és a 

hóhér lecsapni készül. Cselekedhetnek harccal, vagy praktikákkal is, de ha sikertelen, vagy 

nem tesznek semmit: Amikor a hóhér épp lecsapna, hírtelen a csapóajtó lenyílik és 



Agust beleesik. Az emelvény alatt viszont nem látszik, nem esik a földre, egyszerűen 

eltűnt. Majd a csapóajtó visszazárul. 

Ha sikerült megmenteniük Agustot, ha nem, most veszik csak észre, hogy Fermeus nincs 

sehol. Nyom nélkül eltűnt.  

Ha nem voltak a tetőn és nem találták meg a papírt, miközben menekülnek a sikátorba az 

utolsó játékos elé egy kislány lép és egy papírost nyújt felé. (Este 10 a tavernában, egyedül 

legyél, bólints, ha megértetted) felirattal. A lány nem tudja ki adta neki a papírt, nem látta az 

arcát. 

Ha megmentették Agustot és kérdezgetik, az alábbi 

infókat tudja elmondani: 

 Fermeus bérelte fel még hónapokkal ezelőtt 

Alesi Niem Monora titkos kamrájának megtalálására. 

 Több hónap kutatómunka után rátalált egy 

katakomba bejáratára, ami a kamrához vezethet. 

 Nem tudott bemenni, mert egy amulett a kulcs, 

ami a bejáratot nyitja. 

 Az amulett Alesi Niem Monora tulajdona volt, 

ami több képen is látott a nyakában lógni. 

 Az amulett feltehetően az Alapítók 

Múzeumában lehet. 

 

Taverna (1, 3) 

Este, ha visszamennek a tavernába, vagy ha már ott várják meg a 10 órát a szokásos telthát 

gyűlik össze. Az emeleten még több szabad asztal is van. Pontban 10 órakor egy fekete ruhás 

férfi sétál oda Agust asztalához agy fiatal lányt tolva maga előtt. Amint leülnek, már látszik, 

hogy Lyw az. Egy szék van még szabadon. Ha az egyik játékos odamegy, a következőket 

hallhatja. 

 A férfi bemutatkozik. A neve Seman Frigor és az Árnyjárók Klánjának egyik tagja. 

 Egy üzenetet hozott, mégpedig azt, hogy ha Fermeust élve akarják viszont látni, Agust 

kíséretével keressék meg a kamrát és annak teljes tartalmát adják át a Klánnak. 

 Azért, hogy ne legyen kétség, a klánból 2 ember velük tart. Ez nem vita tárgya. 

 Hogy Agust se trükközzön, a húga addig a Klánnál marad biztosítéknak. 



 

Minerat            Diregon 

Mindketten régi motoros klán tagok és emellett összeszokott páros. Folyamatosan 

versengenek, beszólogatnak a másiknak, de látszik, hogy csak kis csipkelődés. Harcban, ha 

van rá lehetőségük sosem távolodnak el egymástól és több páros harcmodort váltogatnak 

bizonyos jelszavakra. Próbálják rávenni a csapatot, hogy jobb dolguk lenne, a Klán oldalán. 

 

Kulcskeresés (1, 2, 3) 

Ha nappal mennek az Alapítók Múzeumába, rajtuk kívül is elég sok a látogató. A kiállítás 5 

teremben látható és mintegy 6000 évet ölel fel. A kiállított tárgyak között megtalálhatják a keresett 

amulettet, de csak egy értékbecslés Mf tudják megállapítani, hogy az amulett, csak egy mesteri 

másolat. De ki tudja, akár ez is nyithatja a bejáratot. Őrök csak a bejáratnál vannak fixen 4en és még 

10en járőröznek folyamatosan a termek között. Egy kifeszített kötél és 3méter válassza el a nézelődőt 

a kiállított tárgyaktól. Ritkán van csak 1-2 másodperc, amikor nem lát oda egy őr sem. A látogatók 

közt, felbérelt kalandozók is ügyelik a rendet 5en 

Ha utána érdeklődnek egy ott dolgozótól, hogy hol találhatóak az eredeti tárgyak, önként nem igazán 

felel erre senki, de ha bármilyen praktikával, vagy erőszakkal próbálkoznak, megtudhatják, hogy az 

alagsorban vannak elzárva egy raktárban. Az alagsor ajtaját a bejáratnál álló őrök és a járkáló őrök is 

figyelik. Természetesen, ha erőszakkal próbálkoznak, felhívhatják magukra a figyelmet. A raktárba 

vezető folyosón, csapdák vannak. A raktárban pedig 2 őr, és egy fiatal varázsló (3.szint) .  

Ha éjszaka mennek, csak 8 őr van a múzeumban, közülük 4 kalandozó (2kint, 2bent). 4 az épület 

körül járőrözik, 4 pedig a termeket járja. Óránként állnak csak meg 5 perc pihenőre. Éjszaka nem sok 

idő van a tárgy vizsgálatára, így nem biztos, hogy rájönnek, hogy nem eredeti. A raktárban éjszaka is 

ott egy varázsló (5.szint), aki vész esetén riadóztat. Ebben az esetben a városőrség 5 percen belül a 

helyszínre ér. A varázsló már idős és kicsit beteges. (sokat jár a mosdóba és perceket tölt ott.) 



Csatorna bejárat (1) 

 

Agust nélkül nem találhatják meg. A bejárat természetesen csak a fal külső oldaláról 

közelíthető meg az észak-keleti részen. A bejárat egy rég nem üzemelő csatornakivezetőben 

található és az avatatlan szemeknek szinte észrevehetetlen. A csatornában kb 1 órás bolyongás 

után több elágazáson is túl, bűzben és patkányok között, Agust az egyik falra mutat. A falon a 

szenny és mohák közt, egy amulett formájú mélyedés található. Ha a másolatot helyezik bele, 

nem történik semmi. Ha az eredetit helyezik bele, az amulett felizzik és besüljed, majd egy 

hangos kattanás után a fal megmoccan és egy körvonal lesz látható. Nagy erővel be lehet 

tolni. Ha valamiért nem találnák meg a rejtett ajtót, és továbbmennek, napokig bolyonganának 

a feltérképezetlen járatokban, ha csak valami csoda folytán, nem találnak vissza a bejárathoz. 

 

Rejtett folyosó (1) 

Ha bemennek a titkos ajtón, egy hosszú sötét folyosóra 

érnek, ami több száz méterig egyenes, majd érezhetően egyre 

inkább lefele halad. Egy idő után az út el kezd kanyarogni, 

kicsit fel kicsit le, de elágazás egy sincs. A bejárattól kezdve 

a folyosó, tele van csapdákkal, egymástól kiszámíthatatlan 

távolságra. Folyamatosan csapdát keresni nem lehet, mert 

akár egy napig is eltartana, míg végig érnek rajta. Csapdákat 

a csapdák mellékletben találsz.  



Végül elérkeznek az utolsó szakaszhoz. Amikor a kalandozók a folyosóra lépnek, beindul egy 

akadály. A falakat díszítő sárkányfejekből nyilak lőnek ki mindkét irányba. A nyilak k3fp 

sebzést okoznak. A fejek úgy lettek kialakítva, hogy kikerülni nem lehet és felette sem lehet 

áthaladni. Ha alaposan megfigyelik észrevehető egy rendszer, amin sérülés nélkül át lehet 

jutni. (ügyességpróba, vétés esetén, rontás értéke + 5 nyíl találja el őket) A nyilak 10 körön 

keresztül lőnek folyamatosan, majd kifogynak. Amikor az utolsó kalandozó is nekivág egy 

hangos morajlással egy hatalmas kő gömb zuhan le a háta mögött és gurulni kezd a folyosón. 

(szintén beindul a nyilak leállta után 1 körrel) 

Itt futni kell, különben egyértelműen 

eltapossa a gömb és halálra zúzza. A 

gömb betölti az egész folyosót, 

elférni mellette nem lehet. A folyosó 

végén van egy kijárat, amibe a kő 

végül becsapódik és eltorlaszolja azt. 

Innen kizárólag már csak egy 

irányba lehet haladni. 

Egy 5x5 méteres sötét terembe érkeznek, melynek mind a három falán van egyhatalmas kő 

ajtó, a negyedikben pedig egy nagy gömb. (becsapódott kőgolyó) Minden ajtó felett egy 

felirat kyr nyelven. Baloldali: Ascmanor (nyughely vagy oltalom) középső: Nielomon 

(menedék vagy állmodó) jobboldali: Feramein (határtalan vagy végtelen). A feliratok hangos 

kyr nyelven történő kiejtése után a felirat felizzik, majd a kőlap enyhén megereszkedik és egy 

szűk rés keletkezik a tetején, A lap sikeres erőpróbával kihúzható, vagy belökhető. Ha a 

játékosok közül senki nem tud kyr nyelven, Agust mondja el mit jelent a felirat és olvassa fel 

hangosan. Ha valamiért Ő sem képes rá, úgy zárnyitás + mechanika -50% vagy 

zúzófegyverrel sok-sok ütés. 

Ascmanor egy 10x50 méteres terembe nyílik, ahol emberi testek vannak kőasztalokon, 

valamiféle lepellel letakarva (30fő). Az ajtó nyitása után a leplek pillanatok alatt elporladnak 

a testek gyors aszalódásba kezdenek. (A titkos folyosón és termeken dolgozó munkások 

testei. Kintről befelé haladtak, majd idebent halálukat lelték, így senkinek sem beszélhettek a 

járatról) A teremben rajtuk kívül, semmi más nem található. (ha elsőként nyitottak be ide) 

Nielomon egy 5x5 méteres terembe nyílik. Amikor belép az első játékos, a mennyezet 

halványkéken kezd fényleni, ami bevilágítja az egész szobát. A szoba közepén áll egy asztal 



és egy szék, körbe a falakon magas polcok, telis tele 

papírokkal, tekercsekkel és jó pár könyv is található. Az 

ajtó nyitása után az asztalon látható papírosok kezdenek 

porladni, majd körbe a polcokon találhatók is. A friss 

levegő és esetleg a fáklyafény sem tesz jót a már több 

mint 2500 éves papírosoknak. Sajnos ugyan ez várja a 

könyveket is kinyitás után. Csak azok a tekercsek 

maradnak épek, amik bőrtokban vannak, ez kb 10db és 

tartalmuk ismeretlen. (teljes csatornahálózat 5 tekercs, 

észak-keleti fal vázlatai, még az építés előttről 3 tekercs, szegénynegyed alatti épület tervrajza 

1 tekercs, egy térkép titkos írva, crantai nyelven 1 tekercs) Ezeken kívül található agy rejtett 

rekesz titkos ajtó keresés -50%. Található bent 2 ládikó, egyikben 30 arany és drágakövek 75 

arany értékben, másikban pedig 1 kristály, ami halványkéken dereng (Minden tekercs tartalma 

a kristályban van tárolva, (rúnamágia Mf kell a felismeréséhez, de olvasni csak a 

kristálykönyvtárban lehetne) továbbá egy kulcs, crantai motívumokkal. A titkos ajtó kinyitása 

után erős fekete mágiát érzékelhet, aki képes rá. Ha már nyitva van Ascmanor ajtaja, a testek 

felülnek és az élők felé türemkednek, hogy lakmározzanak egy jót. Ha még nem volt nyitva, a 

testek addig nem mozdulnak, míg be nem lépnek a terembe. A kis szobában semmiféle mágia 

nem használható.  

Feramein egy járatba nyílik, ami inkább tűnik természetesnek, mint kezek által építettnek. A 

járat ezen részén jól látszik, hogy már nagyon régóta nem járt erre semmi. Van egy fő járat, 

amin akár két személy is elfér egymás mellett állva, de helyenként becsatlakoznak kisebb 

járatok is, amikben csak négykézláb lehetne csak közlekedni. Aki ért hozzá, érzékeli, hogy 

lassan, de felfelé haladnak. Több órás gyaloglás után denevéreket látni a mennyezeten, amik 

megriadva elrepülnek tovább a járatban. Ekkor a kis 

mellékjáratokból köd kezd kiáramlani és 

térdmagasságban betölti a járatot. Ezután motoszkálás 

hangja hallatszik és a ködben apró teremtmények 

özönlenek ki a széles folyosóra és a játékosokra 

támadnak. (30db) Ha legyőzték őket, ha elmenekültek a 

járat végén egy kőfalhoz érkeznek, amit emberkéz 

épített. A fal tetején egy apró rés, ahonnan fény 

szűrődik be. A falat csak áttörni lehet. (egymásra rakott 



gránittömbök, kevéske habarccsal. Erőpróbával bontható) Ha áttörték, egy 5x5 méteres 

terembe érkeznek. A terem közepén, egy oltáron álló koporsó van, körbe a falon kisebb 

kripták, feltehetően egy családi sírkamra. Ha kutakodnak, 15 arany értékben találnak 

ékszereket és mindenféle fegyvert, egyéb tárgyat. Egy kijárat van, amin ha kilépnek, láthatják 

a távolban Nekropolisz falát, természetesen belülről. 

 

Visszatérés (1, 3) 

Ha még élnek a kísérők vagy Agust, sürgetik a csapatot, hogy menjenek vissza a tavernába és 

adják át a találtakat a kapcsolattartónak, ha viszont szeretnék látni Fermeust és Lywet. Ha 

még él Minerat és Diregon, igyekeztek figyelni, hogy mit is találtak a termekben és ennek az 

átadásnál, hangot is adnak. (kivéve, ha a kalandozó bejelentette, hogy igyekszik elrejteni, 

hogy ne lássák.) 

Ha úgy döntelek, hogy átadnak mindent, a foglyokat elengedi a klán. 

Ha nem adják át a tárgyakat, Lyw és Fermeus fogoly marad és a csapat jobb, ha éberen alszik, 

míg Erionban tartózkodik és lehet, utána is. 

Ha a múzeumnak, vagy az inkvizíciónak adják át, kitüntetésben részesülnek, birtokot és 

díszpolgári címet kapnak, de az Árnyjárók Klánjától továbbra sem lesznek biztonságba. 

Persze miért ne fordulna meg egy kalandozó csapat fejében, hogy megtartanak mindent és 

nem foglalkoznak mással. Ez esetben a Klán és az Erioni Inkvizíció is keresi Őket / vadászik 

rájuk. 

VÉGE 

Rajtaütések 

Van a játék folyamán 3 csapat, akik rátámadhatnak a kalandozó csapatra, hogy mikor 

és hol, azt a KalandMester döntheti el a jelöltek szerint. Az alcímeknél van jelölve, hogy 

melyik csapat támadására, hol van a legnagyobb esély. (1, 2, 3) 

(1) Kalandozó csapat, akiket Ramanos bérelt fel, Fermeus és segítői likvidálására. Az Ő 

támadásuk, szinte bármikor mehet, onnantól, hogy Fermeus felkérte a csapatot a segítségre. 



(2) Árnyjárók Klánjának csapata, leginkább az éjszakai támadásokat preferálja. Nem csak 

azért, mert akkor tudják leginkább kihasználni különleges árnymágiájukat, hanem azért is, 

mert ha lehet, kerülik a nyílt konfrontálódást, az orv támadás a specializációjuk. Igyekeznek 

akkor támadni, ha a kalandozók, valamiért külön válnak. (max. 3 játékost támadnak) Az Ő 

támadásukra addig van esély, míg a csapatot nem vonják be Agust küldetésébe. 

(3) Erioni Inkvizíció egyik kisebb különítménye. Az Ő felbujtójuk szintén Ramanos, de Ők 

Milaf néven ismerik. Az Ő támadásuk legnagyobb esélye a visszatérésnél van, amikor a 

csapatnak el kell döntenie, hogy kinek is adja át a talált tárgyakat, de persze a döntés a 

kezedben van. Természetesen Milaf úgy adja elő, hogy a csapat az Árnyjárók szövetségese. 

Az értékek a képeknél, balról jobbra haladva vannak feljegyezve.  

(1) Kalandozó csapat 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

25 45 90 15 56 12 48 48 43 60 2 varázsló 

42 95 145 - 62 14 40 40 36 - 5 2k6 

30 85 130 - 80 15 20 20 - - 4 3k6+2 

35 50 115 65 45 10 20 20 - - 2 1k10 

35 85 140 - 65 12 20 20 13 - 3 2k6+2 



(2) Árnyjárók Klánjának csapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Erioni Inkvizíció különítménye 

 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

48 70 110 20 56 12 21 21 18 2 1 1k6+2 

45 90 135 15 60 15 30 30 26 4 2 2k6 

40 75 150 - 36 10 20 22 18 2 1 1k6(x2) 



 

Az Inkvizíció csapata 6 egyenértékű katona, plusz a vezetőjük. Értékeik is ebben a sorrendben 

vannak leírva. A vezetőjük Milaf, aki egy személyben Ramanos is. Őt egyedül csak Fermeus 

ismerheti fel, a jelenlévők közül, más nem ismeri. Ramanos kettős ügynök, egyúttal segíti az 

Inkvizítorokat és az Árnyjárókat is és ugyanúgy információkat is szivárogtat mindkét félről. 

 

További NJK-k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seman Frigor igyekszik kerülni a harcot, hisz Ő inkább a 

szavak embere. Ha fenyegetik, Minerat és Diregon lép mellé. Az 

életét nem kockáztatja, ha tud, menekül. 

 

 

 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

35 60 120 - 50 12 12 14 10 - 2 1k10+2 

45 100 125 - 85 14 36 37 32 5 4 2k6+2 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

35 70 180 - 70 12 25 26 21 4 4 1k6+2 

40 90 125 - 73 11 24 26 21 3 4 2k6+4 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

30 60 115 20 60 11 24 24 21 3 1 1k6 



A goblinoknál és a zombiknál is érvényes a túlerő szabály, hisz 

az igazi veszélyt, ez jelenti a kalandozókra. 

Táblázatot lásd lejjebb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agust Samano egy felettébb értelmes ember és a régiségek a 

történelem és a legendák megszállottja. Szívesen bújja a 

könyveket, nyomoz és kutat. Hozzáértése miatt az árnyjárók már 

többször is igyekeztek beszervezni, de Agust nem adta fel 

függetlenségét. Lyw, nem a vérszerinti húga, csak féltestvér. 

 

Lyw Samano egy fiatal tolvajlány. Tíz éves kora óta nevelkedik 

Agust családjában, miután szüleik összeházasodtak. Mindig 

Agust volt a kedvenc gyerek és ez sajnos látszott is. A lányt 

teljesen elhanyagolták és ezért leginkább az utcán nevelkedett. 

Ha éhes volt, megszerezte magának a napi betevőre valót. 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

30 40 70 - - 12 - - - - - 1k6 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

30 60 100 - - 14 - - - - - 1k6 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

30 55 110 - 55 11 5 4 - - - 1k6 

Ké Té Vé Cé Fp Ép Aszt Ment Pszi Mp SFÉ Sebzés 

35 45 90 30 45 9 11 11 7 3 - 1k6 



Lywet sosem érdekelte a történelem, mindig csak a jelen. Már egy éve, hogy elcsábították az 

árnyak és a tagságon kívül, saját területet is ígértek neki, ha sikerül Agustot meggyőznie a 

csatlakozásról. Ramanos segítségével bebörtönöztette, hisz Agust üzletei sem voltak mindig 

legálisak. A tervek szerint Az árnyak mentették volna meg a kivégzésén így, adósukká 

tehették volna. 

Fermeus Monorat a Monora ház utolsó sarja, sokad ági 

leszármazottja Alesi Niem Monoranak. Már sok-sok éve kutat a 

családja után, hisz nagyon jól tudja, hogy őse a városépítők 

egyike volt. Szinte már megszállottan is tudni akar mindent, 

ezért bérelte fel Agustot, akiről az hallotta, hogy Ő a legjobb, 

ilyenekben.  

Mint kiderült, vannak még titkok a történetében, de hogy erre 

fény derül-e már a csapaton múlik. 

 Alesi Niem Monora egy Kyr építőmester és a Crantai 

építészet és kultúra megszállottja volt. Élete során 

bejárta északot és délt, hogy minden technikát és 

trükköt elsajátítson. Alesi hatalmas szerepet vállalt az 

Eriont körülvevő fal megtervezésében és 

kivitelezésében. Minden addig megszerzett tudását 

beleadta a különféle módszerek ötvözésével, hogy egy 

gigantikus és bevehetetlen falat építsen. A hatalmas fal 

megszámlálhatatlan járatokat és termeket foglal 

magába, amiknek akkor még fontos szerepük volt, de 

ezen szerepek, az évezredek múlásával a homályba 

merültek. Egy kis része azóta már új szerepeket tölt be, 

de túlnyomó része a mai napig feltérképezetlen.  

Ahogy a tervezők, úgy a tervek és térképeik is nyom nélkül eltűntek és egyetlen feljegyzés 

sem került ez eddig elő, hollétükről. 

 

 

 



Az Árnyjárók Klánja 

Az Árnyak Klánja egy kétközpontú szervezet. Megalakulását a P.sz 3370-es évekre becsülik. 

Megalapítója egy bizonyos Samael L’ Morgorien, egy toroni boszorkánymester. Samael 

létrehozott egy klánt, melynek a legfőbb két profilja a bérgyilkosság és az információszerzés 

(kémkedés). Samael egy véletlen folytán átkerült egy árnysíkra, hol napokig kóborolt, s nem 

találta a kiutat. Paktumot kötött egy árnydémonnal, hogy az segít neki visszajutni saját síkjára, 

de cserébe Őt is magával viszi.  Az árnydémon rákapaszkodott Samael lelkére és sorsuk az 

óta teljesen összeforrt. „Egyik sem létezhet a másik nélkül.” A démon, cserébe, hogy 

kiszabadította az örökké tartó ürességből, hatalmat adott neki az árnyak felett. Ezután újabb 

megegyezésre jutottak, Emberei segítségével újabb démonokat szabadítanak ki az árnysíkról, 

cserébe, Ők is kapnak egy kis korlátozott hatalmat. 

Míg Samael L Morgorien Toronban maradt és vezeti a Fő klánt, addig Delorien Morgurin, 

Erionban alakította meg a testvér klánt, a P.sz. 3500-ban. Jelenleg az Erioni klán, már több 

mint 300 beavatottal büszkélkedik. 

Az új tagok végleges beavatása, csak egy év tagság után lehetséges, vagy ha valami 

rendkívüli dolgot tettek a klán érdekében. A beavatás menete, hogy a beavatott átsétál egy 

árnykapun, egyenest az árnysíkra, és ha ott méltó rá, lelkével egyesül egy árnydémon és 

együtt visszatérnek. Ha nem érdemes rá, az idők végezetéig raboskodik a végtelen 

sötétségben. Minden új beavatott, három árnymágiát képes elsajátítani. (árnyajtó, árnyalak, 

árnytáncoltatás) 

Minden beavatottnak csakis annyi Manapontja lehet, amennyi az intelligenciájának tíz feletti 

része. Ezek a manapontok, nem térnek vissza maguktól, mivel nem saját hatalom, csak a 

démontól kapott képesség, ezért csakis egy speciális hatalom itala fogyasztásával térnek 

vissza. Ha a beavatott rendelkezik mágiahasználattal és vannak manapontjai, az árnymágiára 

akkor sem képes felhasználni. 

Ha a beavatott meghal, az árnydémon kiszakad lelkéből és a beavatott minden megszerzett 

tudásával visszasiet a mesterhez.  

Árnyajtó: (1Mp, 3+3kör/1szegmens) 

Minden beavatott kizárólag csak egy árnyajtót tud üzemeltetni egyszerre, viszont bárkiét 

képes használni, ha ismeri az ajtó nevét. Ha új ajtót hoz létre, az előző megszűnik. Minden 

ajtó saját névvel rendelkezik és csak ennek birtokában használható. Az árnyajtó egy térmágia, 

mi két ajtót köt össze, bármekkora távolságban. Csak akkor hozható létre, ha mindkét ajtót 

megérinti (persze nem egyszerre) és 3-3 kör, míg aktiválja a jeleket. Az aktiváláshoz 

rendelkezni kell árnymágiával, de aktiválás után a klán tag, másokat is magával vihet. Az 

ajtónyitástól zárásig aktív, de legfeljebb 5 kör. 

Árnyalak: (1MP, 1kör) 

A beavatott a varázslat segítségévek, képes árnyékká változni. Ekkor mintha egy igazi árnyék 

lenne, rásimul a falra, földre, mennyezetre. Sétáló ember sebességével képes a mozgásra is, és 



akár kis réseken is átfér. (pl.: ajtó alatt, kulcslyukon) Ezt csakis olyan helyen képes megtenni, 

ahol van árnyék. Ebben az alakban, csak mágikus fegyverrel sebezhető és szent fénnyel 

Rendes fény, nem sebzi. Ő maga ebben az alakban nem képes támadásra, csak mozgásra. Ezt 

az alakot, legfeljebb 5 körig képes fent tartani. Ha az 5 kör letelte után is szűk helyen van, 

azonnal kilökődik és visszanyeri rendes formáját. 

Árnytáncoltatás: (1MP, 1kör) 

A beavatott a varázslat segítségévek, képes irányítani az árnyakat, formázni, nyújtani, 

mozgatni, de csakis már létező árnyékot irányíthat és az képtelen elszakadni a tárgytól, ami az 

árnyékot veti. Ezen technikával olyan helyen is elrejtőzhet, ahol eredetileg nem lenne árnyék. 

A varázslatot, 5 körig képes fenntartani. 

 

Arénajátékok 

Rivini Aréna 
A Rivini Aréna továbbra is a fő 

látványosság. A homokra csak is az Erioni 

gladiátoriskolák harcosai léphetnek. 

Vannak 1-1 elleni és csapatküzdelmek is. 

A vendégek, ha akarnak, fogadhatnak is, 

bukik járják tucatjával a lelátókat. Belépés 

1 ezüst az összes arénába és a bevétel 

90%-át az éhezés megoldására fordítják. 

 

Simenes Aréna 

Vagy alkalmas hajóval nevez az ember és 

saját legénységgel, vagy pedig csak 

hajóval. Utóbbi esetben megnyílik a 

lehetőség a vállalkozó szellemű 

embereknek, hogy a legénységbe 

jelentkezzenek és megvívjanak egy jó kis 

hajóütközetet. A nevezés minden arénába 

1 arany. Fogadás itt is lehetséges. 

 

 



Vanaver Aréna 

Az arénában, csak is a bátor jelentkezők 

küzdhetnek, egymás ellen, akár csapatban, 

akár egyéniben. Az a harcos, vagy csapat 

győz, ahol legalább 1 ember a placcon 

marad. Aki vízbe esik, kiesik. A közdelem 

lehet fegyveres, vagy pusztakezes. 

Fegyvert az aréna biztosít, hogy a harc 

ilyen szinten, egyenlő legyen. 

 

Az arénaharcokhoz használd az NJK kalandozó csapat vagy az Inkvizítorok értékeit. Szükség 

szerint kisebb változtatás, megengedhető.  

 

Ankmari Aréna 

Jelentkezni lehet egyénileg, vagy 

csapatban. A jelentkezők dönthetik el, 

hogy hány élőholttal kívánnak 

megküzdeni.  Indulhatnak fegyverrel, 

vagy fegyver nélkül is. Utóbbi esetben az 

élőholtaktól megszerzett fegyverrel lehet 

küzdeni. Ha valaki legyőzetik, az 

élőholtak szétmarcangolják. 

 

Tormogan Aréna 

A toroni viadal ihlete. Ezen játékokon 

legalább 2 csapat vesz részt, minimum 3-

3 fővel. A csapatok saját fegyvert és 

felszerelést használnak. A szervezők 

igyekeznek, hasonló kaliberű csapatokat 

összesorsolni. Lényege az, hogy a két 

csapat a két szemközti oldalról indul és 



igyekszik behatolni az aréna belsejébe. A járatokban több csapda is nehezíti a bejutást. Az a 

csapat győz, aki elsőként éri el az aréna közepén elhelyezett zászlót és azt vissza tudja vinni a 

kezdőhelyére, miközben ezt a másik csapat igyekszik megakadályozni, és ha lehet, Ő győzni. 

 

„Árnyvadászat” 

Az árnyvadászat az Árnyjárók Klánja 

által űzött játék, ami inkább a gonosz 

lelkületű egyének szórakozása. A klán 

megnevez egy embert, és egy kerületet, 

ahol utoljára látták. Még pirkadat előtt 

végezni kell a kijelölt személlyel, hogy 

megkapják az újabb nevet. Ha 

jelentkeznének, kis kutatómunkával 

megtudhatják, hogy hol vannak azon 

személyek, akiknél jelentkezhetnek. 

Emberenként egy ezüst a nyeremény, és 

ha mind az 5 kijelölttel végeznek, 10 

arany. A klán többnyire így végez ellenlábasaival, hogy Ők tiszták maradjanak. (Aki részt 

vesz ezen a játékon, idővel az Ő neve is kiosztásra kerül. Innen már nincs kiszállás.)  


